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 9 يف تلخيص أصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 

 

 قدمةامل

 
 ،نا ومن سيئات أعمالناونعوذ باهلل من شرور أنفس ،حنَمده ونستعينه ونستغفره ،إنَّ احلمَد هلل

 ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وَمن ُيْضِلْل فال هادَي له ،َمن يهِده اهلُل فال مضلَّ له
 وأشهد أنَّ حممًدا عبُده ورسوُله.

يَن َءاَمُنوا     ژ ِ َّلذ َها ٱ يُّ
َ

َٰأ ُقوا   َي نٱٱتذ
َ

ِهِۦ َوََل َتُموُتنذ إَِلذ َوأ ُتَقات َ َحقذ  ۡسلُِمونَ َّللذ م مُّ  .(1)ژ  ُت
َها ژ يُّ

َ
َٰأ ي َخلََقُكم َي ِ َّلذ ٱ ُكُم  ُقوا  َربذ اُس ٱتذ ن ٱنلذ ِ ۡفس   م  َِٰحَدة   نذ َزوَۡجَها َوَبثذ ِمۡنُهَما وََخلََق ِمۡنَها  َو

ُقوا  ٱاٗٓء  ا َونِسَ ثِيٗ  كَ َٗل ارِجَ  َسذ  َوٱتذ ي ت ِ ٱَّلذ  َ رَۡحاَم  إِنذ َّللذ
َ
َ ٱآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡۡل  .(2)ژ ا  ََكَن َعلَۡيُكۡم َرقِيبٗ َّللذ

ُقوا   ژ يَن َءاَمُنوا  ٱتذ ِ َّلذ َها ٱ يُّ
َ

َٰأ َ َوقُولُوا  قَۡوَٗل ٱَي َلُكۡم يُۡصلِۡح   ا َسِديدٗ َّللذ ِفۡر  َٰلَُكۡم َوَيۡغ ۡعَم
َ

َلُكۡم أ
يُِطِع  َعِظيًماٱُذنُوَبُكۡمۗۡ َوَمن  َفاَز فَۡوًزا  ۥ َفَقۡد  ََلُ و َ َورَُس  .(3)ژ َّللذ

ـ كعلم القراءات ر فيها التقاسيم والتفريعات ُثْكلعلٍم من العلوم اليت َت إن الدارَسف :بعد أما
 ؛رؤوِس أقالٍم على هيئِةبعبارٍة موَجزٍة  ُهَلاِئَسْحوي َمَيوجوِد ُمْخَتَصٍر إىل  اه حمتاًجنفَس ُدِجقد َيـ  اًلمث
 .تفريعاتما فيها من تقاسيم وو املسائل هذهبه على استيعاب  يستعنَيل

 ُدِجَن - تلك العلوم أمثاِل يف املختَصراتيف كتابِة م ستخَدإىل األساليب اليت ُتإذا نظرنا  إنناو
 . البيانية واجلداول ،رةشجَّقسيمات املالتِمن أقواها وأفضِلها وأنفِعها: أن 

 ؛ناألسلوبام فيها هذان ُيستخَد يف علم القراءات تَصراٍتقلَّما جند خم ـ !ألسفمع اـ إال أننا 
فيه وكُثَرت  ،اهلممفيه َضُعَفْت  هذا الوقت الذييف  ماال سيَّ ؛ليها مِلحٌَّةأن احلاجة إ بالرغم من

         من الناس إذا َصُعَب على  الكثرَيفَترى  ،اغل عن طلب العلوم الشرعيةوالصوارف والش
                                                 

 .102آل عمران: ( 1)
 .1النساء: ( 2)
 .71-70األحزاب: ( 3)



  

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10 التحفة املالكّية
 

الدوافع لي  األمر كان أحَدا وهذ !دراستهيف ُقُدًما املضّي د نفَسه على جياهومل  ،علٌم؛ َتَرَكه همأحِد
مع ُبْعِد ـ   ؛ مساهمًة مينين األسلوبنيهذ باستخدام الروايات بعضصول أل صاٍتملخ ِلمععلى 
 .هم يف اإلقبال عليهوترغيِب ـ يف تقريِب هذا العلم الشريف للناس الزاد ِةلَّوِق ،الشُّقَِّة
 ،أصول القراءات صاتملخسلسلة مسيُتها: جعلُت هذه امللخصات ضمن سلسلٍة  قدو

 ها اهلُلَسَرـ َح ليبيا يف بالدنا انتشاًرانها الرواية األكثر إحيث  ؛رواية قالون عن نافعبوابتدأُتها 
وقد  ،قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون أصوَلها يف كتاب: اختصرُت؛ ف وبالَد املسلمني ـ

 ـ ُأخِرُج اجلزَء وتوفيقه ،ـ بفضل اهللوهاأنا  ،لقي قبواًل عند كثري من طالب القرآن ـ واحلمد هلل ـ
وقد جعلُته خاًصا برواية حفص عن عاصم؛ إْذ إنها الرواية األكثر انتشاًرا يف  ،السلسلة من الثانَي

 ومسيُت هذا اجلزء:  ،العامل اإلسالمي
 

 التحفة املالكية 

 من طريق الشاطبية عن عاصم يف تلخيص أصول رواية حفص

 
 

 ،حسًنا اًلوأن يتقبله مين قبو ،وأن ينفع بهذا العمل  مسيَع الدعاِءاَناملنَّالوهَّاَب  لكريَمااهلل  سألأ
 .وأن يوفقين إلخراج بقية أجزاء السلسلة. ،وأن جيعله ذخًرا لي يوم ألقاه

 الشَُّكوَر أسأل اهلل الكريَم ،الكتابهذا ن أعانين على إخراج لكل مشكري  ين تسجيُلوال يفوُت
 !وأن ينفع بهم اإلسالم واملسلمني ،وأن يوفقهم لكل خري ،واملثوبَة ل هلم األجَرِزجُيأن 

 بينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني!وصلى اهلل وسلم على ن
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 11 يف تلخيص أصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 

 الكتابيف  نهجيم
 

  ما ووضوِحها ةالعبار على دقِة مع احلرِص ،واإلجياِز االختصاِر مسلَك التأليف يفسلكُت 
 .(1)استطعُت إىل ذلك سبياًل

  فإذا رأيَتينوعليه؛  .فحسب (2)الشاطبيةمن طريق  رواية حفصبيان أصول على اقتصرُت 
امٌّ لكل القّراء ـ أحياًنا ـ ُأطِلُق الكالَم يف موِضٍع ما فال َتُظنَّنَّ أني أريد بهذا اإلطالِق أنَّ احلكَم ع

 قه. وإليك مثااًل على ذلك: من مجيع طر أو عامٌّ حلفص
األوىل  سواء أكانت السورُة ،وتثبت البسملُة ـ أيًضا ـ بني كل سورتني:  يف باب البسملةقلُت

بل حتى ولو ُوِصَلْت  ،وسواء أكانت تتلوها مباشرة أم ال ،هايف ترتيب املصحف أم قبَل الثانيِة بعَد
احلكم  هذا احلكم ؛ رَة التوبة؛ فإنه ال بسملة حينئذكانت السورُة الثانيُة سو إال إن ،السورة بأوِلها

 خالٍف ـ كما هو معروف ـ. ليس عامًّا لكل القراء؛ وإمنا هو حملُّ
 ؛ هِرْكإىل ِذرأيُت وجوَد حاجٍة ُمِلحٍَّة إال ما وال شواهَد وال نقواًل وال تعليالٍت  مل أذكر أمثلًة

 . التلخيصيف كثري من األحيان بسبب أسلوب  مرولعدِم َتَيسُِّر هذا األ ،وذلك طلًبا لالختصار

  .هناما َلم أذُكْرُه  ماأذُكُر فيِه وإن شاء اهلل سأشرح هذا الكتاب شرًحا صوتًيا وآخَر مكتوًبا
  ي أعين بهذا أحَد أمرين: ناعلْم أيف القرآن ف أعزو كلمًة قرآنيًة إىل موضعهاحينما ال 

 .(3)وضٍع واحدإال يف م ْدِرمل َتهذه الكلمة  أّنإما  -
 مواِضِعها يف القرآن ـ وإِن يف كلِّ عامٌّوُحْكُمها  ن موضٍعوردت يف أكثر ِموإما أنها  -

 .(4)ِمن موضٍع آلَخر ـ ُتها اإلعرابيُةاختلَفت حرك

                                                 
ذلك؛ فُهم أدقُّ عبارًة، وأحسُن بياًنا،  وحرصُت على استعماِل ألفاِظ وعباراِت املتقدمني ِمن علماء هذا الفن ما أمكنين( 1)

 وأكثُر ِعْلًما وإحاطًة ِمن املتأخرين.
حفص نلتزم فيها  أن األوجه املختَلف فيها عن معناه:؛ ««الشاطبية»من طريق  إننا نقرأ القرآن برواية حفص»( قوُلنا: 2)

 ([.253ص) املنري يف أحكام التجويد :ظر]ُين .«الشاطبية»الشاطيب يف مبا ذكره 

َ كلمة: وذلك مثل ( 3)  ت
ۡ

اَ۬مأ  . نذ
( وذلك مثل لفظ اجلاللة املسبوق بفتح أو ضم؛ فإن الالم فيه مفخمة حيثما ورد، وسواء كانت حركُته اإلعرابيُة الفتحَة 4)

 . أم الضمَة أم الكسرَة
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 12 التحفة املالكّية
 

خاصٌّ باملوضِع أو  َمْكاحُل أّن ني أعين بهذافاعلم أوضٍع أو أكثر إىل م هاحينما أعزوما أو
 .(1)عزو إليهابال اليت قمُت املواضِع

 أو  أو األشهَر عندما يكوُن يف موضٍع ما أكثُر ِمن وجٍه ويكوُن أحُد هذه األوجه هو املختاَر
 فإني أمّيز هذا الوجَه بوضِع خطٍّ حتَته أو بالنص عليه.  –ذلك  حنَو

 ه،ظهر لي ُرْجَحاُنعلى ِذْكرِ القولِ الذي  -غالًبا-أقتِصرُ  فإني ند وجود خالفٍ يف مسألةٍ ماع 
 طلًبا لالختصار. ؛إىل وجوِد خالٍف يف املسألِة أصاًلـ غالبا ـ ال أشري وبل  ذكر األقواَل األخرى،أ وال

  مل أسُلك يف التحريرات مسلَك أصحاِب التحريراِت املتأخرين، وإمنا كان منهجي اعتماُد
ا ال َيْلَزُمه، إال فيما اتفق عليه ما اختاَره وقرََّره اإلماُم الشاطيبُّ، وعدُم التحكُِّم عليه أو إلزاِمه مب

َوفَق قواعد ثابتة، ومنهج حمدد. وقد َتْحُصُل مين َحْيَدٌة عن  -إن شاء اهلل-علماء القراءات، َوذلك 
، تنبهُت هلا «قرة العيون« بعض طبعات هذا النهج خطًأ أو غفلًة، كما حصل يف مواضع يسرية يف

 .ع، وتداركُتهابعد مزيد من البحث والنظر يف هذا املوضو
 سأطيل بذكرهما يف الشرحاكتفيُت بذكر التعريفات االصطالحية دون اللغوية. و. 
  :جعلت الكتاب على ثالثة أقسام 

 مقدمات مهمة ممهِّدة للدخول يف موضوع الكتاب. -القسم األول
 أبواب األصول. -القسم الثاني

 ال بد للقارئ من معرفتها. فصمٍة حلتتمة تتضمن ِذكَر مسائَل ها -القسم الثالث
 (2)جعلُت ترتيَب املصادر يف احلواشي حبسب وفيات املؤلفني إال فيما ندر. 
  ومما  ،فاتهميف مصنَّالقراءة وعلماُء اللغة اعتمدُت يف تأليف الكتاب على ما سطَّره علماُء

 .أفدُته من شيوخ هذا العلم الذين أخذُت عنهم
  

                                                 

  م خاصٌّ باليت يف سورة النمل فقط.؛ فإنين عزوُتها إىل سورة النمل؛ فهذا يعين أن احلك﴾   مم  ﴿( وذلك مثل كلمة: 1)
عندما أعزو يف موضٍع ما إىل كتاٍب ما فليس بالضرورة أن يكون ذاك الكتاُب قد تناول املسألَة مع التنبيه على أني  (2)

 بكل جزئياتها وتفاصيلها. 
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 13 يف تلخيص أصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 

 
 
 

 
 ولالقسم األ

  مقدماتال 
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 14 التحفة املالكّية
 

 
يعني على  هذا القسم حيوي بعَض املقدمات التمهيدية، مما رأيُت أن احلاجة تدعو إىل ذكره مما

 وحمتويات هذا القسم كاآلتي: فهم الكتاب.
 املبادئ العشرة لعلم القراءات. -1
 القراءات والروايات والطرق، واخلالف الواجب واخلالف اجلائز. -2
 القراءات العشر الصغرى والقراءات العشر الكربى. -3
 القارئ واملقرئ. -4
 األصول والفرش. -5
 التحريرات. -6
 .عاصمرة لإلمام ترمجة خمتص -7
 .حفصترمجة خمتصرة لإلمام  -8
 .حفصإسناد رواية  -9

 .حفصلرواية  «الشاطبية»طريق  -10
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 15 يف تلخيص أصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 

 

  (2)(1)القراءاتاملبادئ العشرة لعلم 
 

ه اتفاق الناقلني لكتاب اهلل واختالفهم يف اللغة واإلعراب هو علم ُيعرف من :َحدُّه )تعريفه(
واحلذف واإلثبات والتحريك واإلسكان والفصل واالتصال وغري ذلك من هيئة النطق واإلبدال 

 .(3)من حيث السماع
علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها اتفاق واختالفا مع عزو أو: هو 

 .(4)كل وجه لناقله
الكلمات القرآنية من حيث أحواهلا األدائية اليت ُيبَحُث عنها فيه؛ مثل: املد، والقصر، : موضوعه

 واإلظهار، واإلدغام، وحنو ذلك.
الصَّْوُن عن اخلطإ يف القرآن، ومعرفُة ما َيقرأ به كل واحد من األئمة القراء، ومتييُز ما ُيقَرأ  :مثرته

 الفوائد. به وما ال ُيقَرأ به، وغري ذلك من
 .هو من أشرف العلوم؛ ِلَتَعلُِّقه بكتاب اهلل : فضله
 هو أحُد علوِم القرآن. من العلوم:  نسبته

أبو عمر حفص بن عمر الدُّوري. وأول َمن إن أول من وضعه هو أئمة القراءة. وقيل: : واضعه
 َدوََّن فيه: أبو ُعَبْيد القاسم بن َساّلم. 

 

                                                 

 (.5)ص إرشاد املريدو ،(4)ص اإلضاءةانظر  (1)

 :صّبانحممد بن علّي الوهي اجملموعة يف قول  (2)

 إنَّ مبــادَئ كـــلِّ فــــنٍّ َعــَشَرْه     الـَحدُّ والــموضـوُع ُثـمَّ الثََّمـَرْه
 وَفــْضـُلـــُه وِنْسَبـــٌة والــواِضْع     واالسُم االستمداُد ُحكُم الشـارْع

 َدَرى الـجميـَع حاز الشَرَفـا مسائـٌل والبعُض بالـبعِض اكَتَفى     وَمن
 . (170/  1) «اإلشارات لطائف» (3)

 . (7)ص «البدور الزاهرة» (4)
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 16 التحفة املالكّية
 

 .(1)علم القراءاته: امس
 .× من النقول الصحيحة املتواترة عن أئمة القراءة عن النيب : دادهاستم
 .هذا العلم فرُض كفايٍة َتَعلًُّما وتعليًماالشارع فيه:  حكم

 قواعده، كقولنا: كلُّ همزَتْي قطٍع تالصَقَتا يف كلمٍة َسهََّل ثانَيَتهما احلرِميَّان والبصري.: مسائله

 
  

                                                 
 القراءات َجْمُع قراءة، يقال: قرأ يقرأ قراءة وقرآنا فو قارئ وُهم ُقّراء وقارئون. ( 1)

ومادة )ق ر أ( ذكر كثريون أنها تدور يف لسان العرب حول معنى اجلمع واالجتماع. قالوا: فالقراءة َمْصَدٌر ِمن قرأُت الشيء 
ومعناها  مجعته وضممت بعضه إىل بعض. وفّرق ابُن القيم بني قري يقرى وبني قرأ يقرأ؛ فاألوىل من باب الياء من املعتل،إذا 

اجلمع واالجتماع، والثانية من باب اهلمز، ومعناها الظهور واخلروج على وجه التوقيت والتحديد، ومنه قراءة القرآن؛ ألن قارئه 
بني اجلمع والقرآن، ولو  َق، ففّر{إن علينا مجعه وقرآنه}ددا ال يزيد وال ينقص. ويدل عليه قوله تعاىل: يظهره وخيرجه مقدارا حم

 ([.635 /5) «زاد املعاد»] كان واحدا لكان تكريرا حمضا.
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 17 يف تلخيص أصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 

 

 (1)اجلائزاخلالف الواجب و واخلالف هُجواألو القراءات والروايات والطرق
 

 .(2) عنهعليه الرواُة َعَمْجمن العشرة مما َأ ب إلماٍمنَسكل خالف ُي القراءة:
ولو بواسطة(؛ لَيْدُخل يف ذلك زاد بعضهم: ) .كل ما ُنسب للراوي عن اإلمام القارئ الرواية:

 (4()3) .(3)ِمْثُل روايِة الدوري عن أبي عمرو؛ فهي بواسطة حييى اليزيدي
  .(5)ـ( 4)ن الراوي ـ وإن َسُفَلعما نسب لآلخذ  الطريق:

 .(6)ما كان على غري ما ُذِكَر مما هو راجٌع إىل  ختيري القارئ فيه :الوجه
 لََّخفلو َأ ؛وروايٍة نصٍّ خالُف والطرِق والرواياِت لقراءاِتا أن خالَففاعلم  ؛ذلك مَتِلإذا َع

 .فهو وضده واجب يف إكمال الرواية ،ا يف الروايةبشيء منه كان نقًص القارُئ
يف  َأَزْجَأ ى القارُئَتَأ وجٍه إذ هو على سبيل التخيري؛ فبأيِّ ؛ليس كذلكف خالف األوجهوأما 

ر من حيث إن القارئ خميَّ؛ فهو وضده جائز يف القراءة ،منهابشيء  تلك الرواية، وال يكون إخالاًل
 .شاء ماِهيَِّأيف اإلتيان ِب

  

                                                 

 (.10-11) البدور الزاهرةو ،(199-2/201) النشرانظر  (1)

ابن كثري، وقراءُة عاصم، وقراءُة الكسائي، وقراءُة أبي جعفر، وروايُة إثبات البسملة بني السورتني قراءُة ( 5) ،(3) ،(2)

عن ابن عامر،  «العنوان»عن أبي عمرو، وطريُق صاحب  «اهلادي»قالون عن نافع، وطريقُ األصفهاني عن ورش، وطريُق صاحب 

 عن األزرق عن ورش.  «التبصرة»عن يعقوب، وطريق صاحب  «التذكرة»وطريق صاحب 
 كثري وعاصًما والكسائيَّ وأبا جعفٍر مل َيختلف عنهم الرواة عنهم يف ذلك، وأن نافعا اخُتلف عنه يف ذلك فروى أي إن ابَن

، وورش اخُتلف عنه؛ فروى اإلثباَت عنه األصفهانيُّ وصاحُب -أي بال خالف عن قالون-عنه اإلثباَت قالوُن بال خالف عنه 
 عن األزرق عنه، وهكذا دواليك. «التبصرة»

 

 
 

 

فما ُنِسَب ألحد من هؤالء  ،ًذا عن الراوي مباشرة أم بواسطة أم بواسطتني... وهكذا نزواًلآِخ أي: سواء أكان هذا اآلخُذ (4)
 .«طريًقا»يسمى: 

 ،السكوِن الوقف على عارِضوأوجه  ،وأوجه الوقف على أواخر الكلم ،البسملة بني السورتني ملن َبْسَمَل أوجهك (6)

  تي األنفال وبراءة.واألوجه بني سور
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 18 التحفة املالكّية
 

 

 القراءات العشر الصغرى والقراءات العشر الكربى

 

ي عمرو، وقراءة ابن عامر، وقراءة القراءات العشر هي: قراءة نافع، وقراءة ابن كثري، وقراءة أب
 عاصم، وقراءة محزة، وقراءة الكسائي، وقراءة أبي جعفر، وقراءة يعقوب، وقراءة َخَلٍف العاِشر.

والسبُع اأُلَوُل يطلق عليها: )القراءات السبع(، والثالث األخرية يطلق عليها: )القراءات 
 الثالث( أو: )القراءات الثالث املتممة للعشر(.

يف مجلِتها ومجهوِر أفرادها، وأما الثالث املتممة فمختَلف  لقراءات السبع فمقطوع بتواترهاأما ا
 فيها، والذي َتَحرََّر من كالم أهل العلم أنها متواترة بُرَواِتها املشهورين يف مجهور أفراِدها.

اطيب لشل «حرز األماني ووجه التهاني»ومن الكتب اليت َجَمَعت القراءات السبع: منظومة: 

 وهي اليت يقرأ عامُة املسلمني مبَضمَِّنها. ،«الشاطبية»هـ(، وهي املعروفة بـ590)ت

الدرة املضية يف القراءات الثالث »ومن الكتب اليت مجعت الثالث املتممة للعشر: منظومة: 

، حبيث إنهما مَجعتا «لشاطبيةا»هـ(، فكانت هذه املنظومة متممًة لـ833بن اجلزري )تال «املرضية
 جمتمعَتْين القراءاِت العشَر.

 اكتفَتا عن كل قارئ بروايتني، وهذه الروايات على التفصيل هي:املنظومتني وكلٌّ من 
 روايتا قالون وورش عن نافع. -
 وروايتا الَبزِّي وُقْنُبل عن ابن كثري. -
 وروايتا الدُّوري والسُّوسي عن أبي عمرو. -
 عامر.وروايتا هشام وابن َذْكوان عن  ابن  -
 وروايتا شعبة وحفص عن عاصم. -
 وروايتا خلف وخالد عن محزة. -
 وروايتا أبي احلارث والدوري عن الكسائي. -
 وروايتا ابن َوْردان وابن َجمَّاز عن أبي جعفر. -
 وروايتا ُرَوْيس وَرْوح عن يعقوب. -
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 19 يف تلخيص أصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 

 وروايتا إسحاق وإدريس عن خلف العاشر. -
يق واحد، باستثناء طريق إدريس عن خلف العاشر؛ فإن ابن اكتفتا عن كل راٍو بطرهما ثم إن

اجلزري اختار له طريقني. فصار جمموُع ما َحَوْته القصيدتان معا: عشر قراءات، وعشرون رواية، 
 وإحدى وعشرون طريًقا.

ق عليها كثريون اسم: )القراءات العشر يطِل «الدرة»و «الشاطبية»والقراءات العشر من طريقي 
 ْوها بالصغرى مقابلًة بالعشرالكربى، وإليك توضيح معنى العشر الكربى:الصغرى(، مسَّ

أورد فيه كلَّ ما صح من القراءات،  «النشر يف القراءات العشر» كتابه: عندما أّلف ابُن اجلزري
فلم تتجاوز العشَر اليت سبق سرُدها، وأورد املقبوَل ِمن مشهوِر منقوِل الروايات، واقتصر عن كل 

من الروايات، ثم اختار عن  «الدرة»و «الشاطبية»ى روايتني، وهي عنُي ما اقتصرت عليها قارئ عل
كل رواية طريقني، وعن كل طريق طريقني، فيكون عن كل راو أربُع طرٍق غالبا، ويكون عن الرواة 
 العشرين مثانون طريقا، ثم تتشعب هذه الطرق بعد ذلك فتبلغ عدُة الطرق عن القراء العشرة قريبا

 من ألف طريق.
من الطرق، ولذا ُأطِلق على  «الدرة»و «الشاطبية»وهذا أضعاُف أضعاِف ما َحَوْته طريَقا 

 )القراءات العشر الكربى(.: «طيبة النشر»القراءات العشر من طريق 

 .«طيبة النشر»موجودة ضمن طريق  «الدرة»و «الشاطبية»الطرق اليت حوتها طريقا و
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 20 التحفة املالكّية
 

 

 (1)لقارئ واملقرئا
 

 ٍه.َتْنُمأو  مبتدٌئإما وهو . القرآن عن ظهر قلب َظِفن َحهو َم القارئ:
 .َشَرَع يف اإلفراد إىل أن ُيفِرَد ثالًثا ِمن القراءاتَمْن  :فاملبتدئ
 ها.ها وأشهَرن القراءات أكثَرِممن َنَقَل  :واملنتهي

 .مشافهًة  بالقراءات، الراوي هلاهو العامل واْلُمْقِرئ:
 س.وال عْك قارٌئ فكل مقرٍئأن بنيَ املقرئِ والقارئِ عموًما وخصوًصا مطَلًقا؛ يتبني لنا مما سبق و

                                                 

 (.5)ص اإلضاءة(، و49)ص منجد املقرئنيانظر  (1)
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 21 يف تلخيص أصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 

 (1)شْروالَفاألصول 

 القراءات مسائَل هذا العلم إىل قسمني: علماُء ُمِسْقَي
ألصولا - األول

ر ُثْك، واليت َيينطبُق ُحكُمها على كل جزئياتهادة اليت ِروهي القواعد املطَّ: (2)
من حروف القرآن الكريم  كر حرٌفحبيث إذا ُذ؛ منها اجلميُع الواحِد خل يف حكِمْدد، وَيِرطَّها، وَتُرْوَد

 َة يف كلمات يسرية.وقد خيالُف القارُئ القاعد. (3)هما كان مثَل ه كلُّدخل حتَتَي - دومل يقيَّ
 القرآن، واإلدغاُم أمِّ ، وسورُة، والبسملُةواألصول اليت يذكرها علماء القراءات هي: االستعاذُة

 ، ونقُلاملفرُد من كلمتني، واهلمُزاهلمزتان ، واهلمزتان من كلمة، ووالقصُر الكناية، واملُد ، وهاُءالكبرُي
محزة وهشام على  ُفه، ووْققبل اهلمز وغرِي ى الساكِنعل قبلها، والسكُت اهلمزة إىل الساكِن حركِة

 وحروٍف (بْل)و (هْل) التأنيث والِم وتاِء (قد) وداِل (إذ) يف ذاِل ، والكالُمالصغرُي اإلدغاُماهلمز، و
هاء  وبني اللفظني، وإمالُة واإلمالُة النون الساكنة والتنوين، والفتُح ها، وأحكاُمبت خمارُجقُر

على أواخر الكلم،  يف الراءات والالمات، والوقُف القراِء الوقف، ومذاهُب لها يفْبالتأنيث وما َق
 الزوائد. ياءاُتاإلضافة، و اخلط، وياءاُت على مرسوِم والوقُف

شرالف - الثاني
 ِفن حروف القراءات املختَلوهو الكلمات اليت يقل دورها وتكرارها ِم :(4)

حرف من تلك  فإنه ال يتعدى أوَل ر فيه حرٌفِكالفرش إذا ُذ فإّن .رديف القرآن الكريم، ومل تّطفيها 
 .(5)إال بدليل أو إشارة أو حنو ذلك السورِة

                                                 

شرح و ،(159-158)ص شرح شعلةو ،(148-147)ص سراج القارئو ،(319-317)ص إبراز املعانيانظر (1)

 (.77)ص مقدمات يف علم القراءاتو ،(168-167)صالبن الناظم  طيبة النشر
 ألنها َيْكُثُر َدْوُرها وَيطَِّرُد حكُمها على جزئياتها.  أصواًلو أصول القراءة. ومسَِّيْت: أي: أصول القراءات، أ( 2)
يتلوه  فيها حرُف مدٍّيف القرآن  ُدِرَت ا يف كل كلمٍةًدِريكون مطَّ -( فمثاًل: إشباُع املدِّ يف حرف املدِّ الذي يتلوه سكوٌن الزٌم 3)

 .سكون الزم
 .أماكنها من السور فهي كاملفروشة يف ا كانت مذكورًةّمَل وألنها ،فكأنها انفرشت ،النتشارها شْرالَفيها ُأطِلق عل( 4)

 ؛ مقابلًة بالكليات.اجلزئيات؛ مقابلًة باألصول، و: الفروعوهي تسمى ـ أيًضا ـ: 
ُ  قوله تعاىل:  منما ورد يف سورة البقرة مثال الفرش:  ي َٰ َوَما  نُفسَ دِ َخ

َ
مۡ ُعوَن إَِلذ أ  : نافع وابن كثري وأبو عمروقرأ  ؛ ُه

 ُ َٰ ي َدُعوَن  ، وقرأ الباقون من العشرة: ُعوَن دِ َخ  .ََيۡ
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 22 التحفة املالكّية
 

مثل: تقليل  ،وهي باألصول أشَبُه منها بالفرش ،الفرش مواضع مطردة حيث وقعتويأتي يف 
ۡورَ  َٰ ٱتلذ َٰ  والكالم يف  ،ةَ ي ُتۡم اَه  ، وغري ذلك.واالستفهامني ن

ألن الكلمات الفرشية  ؛راء بذكر الفرش من أول سورة البقرة إىل آخر سورة الناسويبتدئ الق
 يف سورة الفاحتة يذكرونها أثناء كالمهم على سورة الفاحتة يف األصول.
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 (1)التحريرات
 ، (2)عريفاتُعرَِّف )التحريُر( يف اصطالح القراء بعدة ت

 .-، والوهم، وحنو ذلك(3)كالتلفيق-أنه العناية بتنقيح القراءة من أي خطإ أو خلل منها: 
أنه االجتهاد بالبحث والتحري لوضع تقييداٍت ملا أطلقه صاحُب كتاٍب ما ِمن أوُجٍه  ومنها:

صرونه يف للقراء، وذلك َوْفًقا للطرق اليت َأْسَنَد منها القراءات. وبعُض أصحاب هذا التعريف خيت
 كلمتني؛ فيقولون: هو التقييد بالتدقيق.

أنه التدقيق يف القراءات، وتقوميها، ومتييز كل رواية على حدة، من طرقها الصحيحة،  ومنها:
  وعدم خلط رواية بأخرى.

 ومن فوائد علم التحريرات: 
عرفة االستعانة بها يف معرفة وضبط العزو إىل الطرق والكتب، واالستفادة منها يف م -1

 األحكام الواردة يف الكتب.
 الوقايُة من الوقوع يف الرتكيِب والتلفيِق يف القراءة.  -2
 التنبيه على األوجه الضعيفة، وبيان سبب ضعفها؛ ليتجنب القارئ القراءة بها. -3
 النص على القراءات املمنوعة بسبب الرتكيب نتيجة جلمع القراءات يف ختمة واحدة. -4

                                                 

، «تقريب الشاطبية»، و«مشكلة التحريرات واحللول املقرتحة»و، «تأصيل التحرير»، و«إنصاف اإلمام الشاطيب»انظر:  (1)

اإلمام الشاطيب يف حرز األماني على التيسري لإلمام الداني بني القراءة ما زاده »، و«تأصيل وإضاءات على حترير القراءات»و

 . «واملنع
، فمن أراد للمتولي« الروض النضري»كتاب: رسالته للماجستري واليت حقق فيها يف مقدمة  خالد أبو اجلودمجعها  (2)

 الوقوف عليها فلريجع إليها هناك. 
. ودون االلتزام بروايٍة معيَّنٍة ،القراءات أثناء التالوة ِمن غرِي إعادٍة ألوُجِه اخلالِف : التنقل بنيتلفيق يف اصطالح القراءال (3)

 وذكر بعض العلماء أن التلفيق يشمل أن تنسب إىل القارئ ما ليس من طريقه، ويشمل كذلك القراءَة حبرف مل تقرأ به. 
 .[«تأصيل وإضاءات على حترير القراءات»(، و46)ص «راتخمتصر العبا»] )الرتكيب(.: و، (لط)اخلويطلق على التلفيق أيضا: 

 (.1/18) «النشر»وملعرفة أحواِل التلفيق وُحْكِمه انظر 
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 السهو والوهم الذي قد يقع يف كتب القراءات.بيان اخلطإ و -5
 ومن فوائدها بالنسبة للمتون: تفصيُل ُأمِجَل، وتقييُد ما ُأطِلق، وتوضيُح ما َأْشَكَل.    -6

االستدراَك على صاحب الكتاب، أي:  -وقد َأْدَخَل بعُض املتأخرين يف تعريِف التحريراِت 
ه تركها ومل يضمنها كتاَبه. ولكن هذا خيالف ما هو إلزامه بأوُجه موجودة يف أصوِل كتاِبه ولكن

متقرر عند القراء من جواز اقتصار القارئ على بعِض ما رواه اختيارا منه. ولذا ال تعترب هذه 
 .    (1)حتريرات، بل إضافات عليها ال تلزمه إال اختيارا منه

 ؤلف. املال إىل   َمن استدركه، مؤلف الكتاب، واالستدراك ينسب إىلىلفالتوضيح ينسب إ

 عرب القرون «الشاطبية»حتريرات 

التيسري يف »هو اختصاُر كتاِب:  «الشاطبية»إّن املقصَد الرئيَس لإلمام الشاطيب من تأليف 

 لإلمام أبي عمرو الداني، قال يف مقدمتها: «القراءات السبع
 فأْجَنْت بعون اهلل منه مؤمَّال            ويف ُيْسـِرها التيسرُي رمت اختصـاَره

 «التيسري»، ومل َيْلَتِزمْ وَيَتَقيَّدْ فيها مبا حواه «التيسري»ليست اختصاًرا َمْحًضا لـ «الشاطبية»إال إن 
ِمن اختياراته، وأْغَفَل منه من املرويات واألوُجِه حبيث ال خيرج عنه يف شيء، بل زاد عليه أشياَء 

أشياء، وَرتََّب أوُجَه اخلالف، وضعََّف بعَضها، وصحح أخرى، وكلُّ ذلك زيادة منه ومتحيصا 
  َيظَهر له ذلك َجِليًّا. «التيسري»و «الشاطبية»للروايات. وُكلُّ َمْن يتأمل كالم الشاطيب ويقارن بني 

فَوْجُهه  «التيسري»يه فيه. فأما ما أغفَل ِذْكَره من وليس هذا َمِعيًبا على الشاطيب، وال تثريب عل
ما ذكرناه آنًفا ِمن أن القارئ ال يْلَزُمه األخُذ بكل ما جاء من طريقه؛ إذ له االقتصار على بعضه 

 اختيارا وقصدا، وليس لنا أن نلزمه باألخذ مبا َتَرك.  

                                                 
فإن قيل: فما حكم القراءة بهذه التحريرات اليت يزيدها هؤالء احملررون من باب االختيار والظن؟ فاجلواب: يقول  (1)

كن القراءة بها على أنها اختيار من أصحابها، فُيقرأ بها مع نسبتها إىل الشيخ إيهاب فكري: إذا كانت حتريرات معتربة فيم
 أصحابها ال إىل صاحب املنت.



25 
 

   

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 25 يف تلخيص أصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 

نظومته؛ حتى ال َيعيَب عليه أحد؛ فقد َنّص عليه يف مقدمة م «التيسري»وأما ما زاده على ما يف 
 فقال بعد كالمه السابق: 

 َفـَلفَّْت حيـاًء َوْجَهها أن ُتَفضَّال     والَفـاُفهــا زادت ِبَنْشـِر فـوائــٍد

 ن زيادِةِم ؛«التيسري» :على ما يف كتاب زيادًة فوائَد ْتَرَشَن فتلك األلفاُف...»قال أبو شامة: 

 .(1)«...وغري ذلك مما يذكره يف مواضعه ،أحكاٍم وزيادِة ،إىل تعليٍل أو إشارٍة ،وجوٍه

ببسِط فوائَد مل تكن  «التيسري»على  -مع اختصارها-أي زادت أبياُتها »وقال السمني احلليب: 
، ومنها الثناء على قراءة، -وهو باب خمارج احلروف وصفاتها- فيه، فمنها باب كامل أودعه إياها

 .(2)«ومنها التعليل لوجوه القراءة، وما تضمنته من اللغة وصياغة األدب وزيادة وجوه يف القراءات

هذه الزيادات وبـ)زيادات القصيد(.  «التيسري»وقد اصُطلح على تسميِة ما زاده الشاطيب على 

، ومنها ما هو من غري طريق -وهو األكثر- «التيسري»لداني ولكن يف غرِي منها ما هو ِمن طريِق ا
الداني، وِمنها ب مير. والشاطيب لديه الكثري من املرويات املسَندة، ِمنها -وهو األقل-الداني أصال 

- أن أئمة القراءة واملقرر من املعلوم إذمل يأِت بهذه الزيادات من عند نفسه، هو فال مير به. ما 
 .ال يستجيزون القراءة أو اإلقراء إال مبا قرءوا به -هم الشاطيبومن

وقد قِبلَ األئمةُ زيادات القصيد يف اجلملة، وقرءوا وأقرءوا بها قروًنا من الزمان، ومل مينعوا منها 
شيئا حبجة أنها خروج من الشاطيب عن طريقه، مع ِعْلِمِهم بذلك، إىل أن حصل من املتأخرين ما 

 ي بياُنه.حصل مما سيأت
والشاطيب جيوز له االختيار فيما يرويه من طرقه كما فعل املتقدمون من القراء؛ ألن أهلية االختيار 

. ُيعطي الشاطيبَّ اإلذَن فيما فعلمتحققٌة فيه، وقد أجاز األئمُة زياداِت غريه عن طرقهم اختياًرا، مما 
ْمَنَع كلَّ زيادات القصيد وال يقتصَر على وعليه؛ فمن مينع أيَّ زيادة من زيادات القصيد يلزمه أن َي

                                                 

 .(197 /1) «إبراز املعاني» (1)

 .(258 /1) «العقد النضيد» (2)
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َمْنعِ بعِضها دون بعض، ويلزمه كذلك أن َيمَنع أيَّ زيادٍة ألحدٍ من القراء عن طرقه؛ حتى يتبعَ قاعدًة 
 واحدًة وال يتناقَض. وِكال األمرين يصعب التزامه، بل ميتنع.

بعَدهم إىل ن هم أو َمأو تالميُذ الشاطيب اليت كتبها تالميُذ «الشاطبية»لو نظرنا إىل شروح و

كتفون على ما هي عليه، وي «الشاطبية»يتعاملون مع مؤلفيها كانوا  لوجدنا أنوقت ابن اجلزري؛ 
 -يف الغالب-القراءات الواردة فيها، وال جند يف هذه الشروح من االستدراكات  شرح وتوضيحب

تعرُّضا ِلِذْكِر  -يف الغالب-جند فيها إال استدراكات لغوية من بعض القراء واملفسرين، وكذلك ال 
وإشارًة منهم إىل أن الشاطيب مل يفعل ، الطرق واخلروج عنها؛ مراعاة لصحة االختيار يف القراءات

شيئا يوجب االختالف على ِفْعِله هذا من حيث القراءة مبا زاده أو املنع من ذلك، وجتد يف عدد من 
ي هو من زيادات القصيد، وجتد يف مواضع أخر التصريح هذه الشروِح التصريَح بأن الوجه الفالن

ا للقراءات دًّجند منهم َروتركه الشاطيب، ومع ذلك ال  «التيسري»بأن الوجه الفالني ذكره الداني يف 

العبارَة اليت يرددها  ال جند فيهاكذلك مبثل هذا املنهج املوجود اآلن، و «الشاطبية»الواردة يف 
(، وأيضا ال جند من ُيلزم فال يقرأ به ؛خروج عن طريقهالوجه هذا ): تقول املتأخرون كثريا؛ واليت
مع أن أولئك الشراح كانوا علماء بارعني،  .َتَرَكها اختيارا منه «التيسري»الشاطيب بأوُجٍه من 

 . ون بهُءَرْقويعرفون ما َي
ما زاده الشاطيب على من احملققني يف بيان  هَلْبَق ْنَم مضى على منهِجاجلزري  ابُنثم ملا جاء 

-وإن كان املضمون واحدا-، واخَتَلفَ عنهم يف عبارته فقط عند اإلشارة إىل تلك الزيادة «التيسري»
، فاحملققون الذين سبقوا ابن اجلزري أشاروا إىل الزيادات من خالل نصوص الداني يف كتبه األخرى 

الطريق الفالني فحَصل اخُلْلُف بذلك، ؛ بأنه قرأ بهذا الوجه على شيخه الفالني من «التيسري»غري 
وأما ابن اجلزري فكانت عبارته تارًة مشتملة على عبارة: اخلروج عن الطريق؛ يف داللٍة على أن 

وإمنا من طريِق غرِيه، وتارًة يشري إىل أن الزيادة الفالنية من  «التيسري»الوجَه ليس طريَق الداني يف 
 جيمع بني األمرين. وقد َتَمّيَز ابُن اجلزري بكثرة التنبيه على ، وتارًة-كاحملققني قبله-كتب الداني 

ذلك، والظاهر ِمن مذهِبه أن هذا إمنا كان للعلم مبا يف طرقهم وللتنبيه على أن هذه اختيارات 
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فالن عن طريقه هذا خروج من ): «النشر»خرجوا بها عن طرقهم، فال جنده يقول يف موضٍع ما يف 
  .فال يقرأ به(

ليل على ذلك: أنه راعى االختيار يف القراءات، بل كان يقدم االختيار على مراعاة الطريق، والد
املصنفني اليت ذكروها يف مقدمات  عن طرق اخلروَج ابُن اجلزري ومل مينعبل كان هو نفسه خيتار، 

 أصال.أن احلرف الفالني ال يثبُت عن القارئ ر، كما لو كان يرى َخسباب ُأألإال  كتبهم
؛ ملا متيزت به ُعمدًة ملن جاء بعده «الشاطبية»و «التيسري»د كانت تعليقات ابن اجلزري على وق

من التحرير والتحقيق، ولكن وقعت ُشْبَهٌة لدى كثري من العلماء يف أواخر  -إضافة إىل ما سبق-
عن القرن العاشر وبدايات القرن احلادي عشر سبُبها استعماُل ابن اجلزري ِلعبارة: )اخلروج 

الطريق( عند الكالم على زيادات الشاطيب، وهي: هل مراد ابن اجلزري بهذه العبارة منع القراءة 
 كما فعل احملققون قبله؟ «التيسري»بهذه الزوائد، أم أنه أراد بها جمرد التنبيه على أنها زيادات على 

 «التيسري»ة من ومما زاد األمَر اشتباها تصريُح ابن اجلزري يف بعض املواطن بعدم القراء

 .(1)يف بعض املسائل «الشاطبية»و

                                                 
ل َتَتبُّع ابن َتَبيََّن من خال»: «ما زاده الشاطيب على التيسري بني القراءة واملنع»يقول الدكتور سامي عبد الشكور يف  (1)

اجلزري أن املنع من القراءة مل يكن عاما يف كل مسائل اخلالف، بل هو حمصور يف نوع خاص من تلك املسائل، فمن املعلوم أنه 
ضمن أسانيد اإلمام ابن اجلزري؛ كان لزاما عليه تفنيد تلك الراويات الواردة من تلك  «التيسري»و «الشاطبية»ملا كانت طرق 

أنه ال يأخذ إال مبا صح من طرق كتابه، فكان من مجلة ما علق عليه على تلك الطرق  «النشر»ه صرح يف كتاب: الطرق، إذ إن
فوجدت أن  «النشر»، فتتبعت تصرحيه بعدم القراءة يف كتابه: ««التيسري»و «الشاطبية»وال ينبغي أن ُيقرأ بهذا الوجه من »قوله: 

ات ومل يكن يف غريها، أال وهو ما انفرد به اإلمام الداني يف بعض روايات ذلك احلكم وقع على نوع خاص من تلك الراوي
  .وتبعه على ذلك اإلمام الشاطيب «التيسري»

ثم تتبعت ما انفرد به اإلمام الداني واإلمام الشاطيب، فوجدت أن حكم ابن اجلزري باملنع وقع يف نوع خاص من املنفرد 
، كأن «الشاطبية»و «التيسري»عنده أدى لعدم األخذ به عند ابن اجلزري من طريق أيضا، أال وهو ما كان من ذوات األسباب 

حكايًة ملذهب الغري، أو تتميما لفائدة، أو أن تكون مما توهمه الشاطيب على حد زْعم  «التيسري»تكون الرواية املنفردة جاءت يف 
تلك األسباب وتلك االنفرادات يف مواطنها من  -حبمد اهلل-ابن اجلزري، أو أن الرواة على خالف الرواية املذكورة. وقد بّينُت 

 = البحث الثاني... .
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وكانت هذه الشبهُة سبَب ظهور كتب التحريرات، واألساَس الذي ُبِنَي عليه اخلالُف بني 
؛ فمنهم َمن َفِهم أن كالم ابن اجلزري جمرد تنبيه، وهذا هو الصحيح «الشاطبية»املتأخرين يف حتريرات 

أنه َمْنٌع، َوَقَرنوا بني تصريح ابن اجلزري باملنع من القراءة يف  ، ومنهم َمن َفِهم-كما قررنا آنفا-
املواضع املشار إليها وبني عبارة )اخلروج عن الطريق(؛ فجعلوا بعد ذلَك كلَّ تعليٍق البن اجلزري 
على أي رواية بلفظ اخلروج عن الطريق أنه يعين املنع، فأخذوا يتتبعون ألفاظ ابن اجلزري يف تلك 

وأفردوا هلا كتًبا خاصة، وَنَظموا فيها، وهذا الفهم مل يكن معروفا َقْبَلُهم، وإمنا كان منشؤه املسائل، 
، «الشاطبية»يف بدايات القرن احلادي عشر، وحصل بسببه اضطرابٌ كثريٌ يف األخذ واملنع من زيادات 

األمر إىل أن ُمِنَعت  مع عدم مراعاة اختيار الشاطيب. يف البداية كانوا مينعون أحرفا قليلة، ثم تطور
 أولئك القراء ومع ذلك مل يلتزم. (1)مئاُت األوجه اليت كانت مقبولًة ومأخوًذا بها عند املتقدمني

يف مناهجهم  اضطرابتناقض و حصل عندهمومل يسريوا على قاعدة واحدة، بل ، ذا املنهجبه
ا حبجة أنها خروج من الشاطيب تارة مينعون أوُجًه «الشاطبية»ومذاهبهم، فمثال: يف حتريراتهم على 

، وتارة يقبلون أوجًها خرج فيها الشاطيب عن طريقه ويقولون: )هذا من زيادات (2)عن طريقه

                                                 
أنه مل يقرأ بهذه الروايات من  «الشاطبية»و «التيسري»اجلزري ال يأخذ بتلك الروايات املفردة من والسبب الذي جعل ابن 

هة أو سبب قادح فال، وأن قراءته بهذه الروايات تلك الطرق؛ ملا اشرتطه يف كتابه من عدم األخذ إال مبا صح، أما ما كان حوله شب
 وقد بينت ذلك أيضا يف مواضعه.. «والشاطبية «التيسري»إمنا كانت من طرقه األخرى يف غري 

وأما ما مل يصرح فيه ابن اجلزري باملنع فإنه يذكره على أنه انفراد فقط، دون تصريح باملنع، وهذا ال يعين أن ابن اجلزري 
 اهـ.  «راد الشاطيب أو الداني بأحد الوجوهمينع جملرد انف

وافقت فيه ا القراءة مب على منها االقتصاِرو ،«الشاطبية»القول بإلغاء كلِّ زيادات  ( حتى وصل احلاُل ببعضهم إىل1)
نرجع إليه موجود بني أيدينا، يكفينا أن  «التيسري»، هاهو «الشاطبية»وبالغ بعضهم فقال: )ال حاجة إىل حفظ ! فقط «التيسرَي»

وا طيلة هذه ءوا بها وأقرءعجب! أفهؤالء أعلُم ِمن ُكلِّ العلماء الذين َتَلقَّْوا هذه القصيدة بالقبول وقرونقرأ منه(! ياهلل ال
 القرون؟! 

ويعذب من }وأمثلة هذا كثرية جدا، منها: منع وجه اإلسكان يف ميم اجلمع لقالون، ومنع وجه اإلدغام البن كثري يف  (2)
 بالسني خلالد. {بصطة}و {يبصط}بسورة البقرة، ومنع قراءة  {يشاء

= 
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، بل إنهم أحيانا يلزمونه بأحرف ليست من طريقه أصال، وبعُضها قد نبَّه (1)القصيد، وُيقرأ به(
  ، وهذا تناقض واضح!(2)على أنه َتَرَكها

ِرْد قطًعا هذا الفهَم الذي خرجوا به، وهذه املناهَج اليت ُبِنَيْت على هذا الفهم، وابن اجلزري مل ُي
وقد كانت السمة البارزة يف حتريرات هؤالء احملررين أْخُذ اآلِخر عن األول دون النَظر والتتبع 

فيه أن واالستقراء ملنهج ابن اجلزري يف التعليق على زيادات القصيد، وقد أثبتنا آنفا مبا ال مرية 
ابن اجلزري مل ُيِرْد هذا الذي فهموه، وأن تصرحَيه بعدم األخذ ببعض تلك الزيادات كان خمصوصا 
ببعض الروايات من ذوات األسباب فحسب. فجاء هؤالء فعمموا ذلك على مجيع الزيادات، ومنهم 

 سليم، من أخذ بعًضا وترك بعًضا، يف اضطراٍب واضٍح، واختالٍف بينهم كثرٍي، وعلى أساس غري
 وعلى غرِي ضابٍط وال قاعدٍة جامعٍة، فُكلُّ فريٍق منهم َصَدَر َعمَّا َفِهَمه.   

، وعدم (3)تيار عند القراءخعدم التأمل يف مسـألة االوإن من أسباب وقوعهم فيما سبق: 
ء دع أشيايف، ةا ويسنده من طريق معينف مؤلًفقد يقرأ على عدة مشايخ، ثم يؤلِّارئ القف .مراعاتها

من طريِق كتاِبه اختيارا فال يضمنها إياه، ويضيف إىل الكتاب أشياء من مروياته األخرى اليت 
 ،(4)بشروطه املعروفة كان مقررا عند السلفيرويها من غري الطريق الذي َأْسَنَده منها. وهذا األمر 

 وإليك بعض األمثلة اليت تدل على ذلك:
                                                 

 القصر للدروي.، والتوسط لقالونله أيضا، و صر البدل، وقفتح ذوات الياء لورشمن ذلك:  (1)
الفتح  االداني وشيخه أبمع أن  {ن أجرِم}يف حنو:  حلمزة اوقًف النقِل وجَهواألكثر من ذلك أنهم مل مينعوا اختياَر الشاطيب 

 {بالسوق}ه! وكذلك مل مينعوا مد البدل لورش مع أن الداني له مؤلفات يف منع مد البدل! كما أنهم أخذوا يف حريف مينعان
 ! «طيبة النشر»بوجه الواو بعد اهلمز املضموم، مع أنه ليس من طرق الشاطيب وال الداني وال  {على سوقه}و

 أخرى دون ذلك! فأنت ترى أنهم خيتارون هذا بينما مل مينعوا أشياء
فُيقرُأ  «الطيبة»حبجة أنه صح من طريق  «الشاطبية»؛ حيث زادوا وجه اإلبدال على طريق {أئمة}كما فعلوا يف كلمة:  (2)

 به! مع أن الشاطيب نبه على أنه تركه. 
مني بن إدريس أل «القراءاتاالختيار عند القراء .. مفهوُمه، مراحُله، وأثُره يف »للتوسع يف هذا املوضوع ُيرجع إىل كتاب:  (3)

 .بن عبد الرمحن فالته
أن اجتمعت فيه شروط القراءة الصحيحة، وأن يكون الوجه املختار مما قع ممن توفرت فيه أهلية االختيار، وومنها: أن ي( 4)

لنفسه، ال إىل ختاُر ه املأن ينسب، وحنوي أو لغويحمذور يف  ؤدي إىل الوقوِعأال يارئ قد قرأ به أو مسعه يف اجلملة، ويكون الق
 تلفيقا. ذلك ، وإال ُعدالذي يقرأ من طريقه ال إىل صاحب الكتابوشيوخه، 
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طريق محزة إال أنه خالفه يف أشياء اختارها من  ه منمع أنه يسند اختياَر البزار خلٌف -1
، ومل خيرج عن قراءة أهل الكوفة فيما (1)، وترك أكثَر األحرف اليت انُتقدت على محزةمروياته األخرى

 عدا السكت بني السورتني من رواية إسحاق عنه. 
من قراءته ثالثة آالف حرف أخذها  وهو خيالفه يف أكثر من ،أبو عمرو قرأ على ابن كثري -2

 على غري ابن كثري.
الكسائي اعتماده يف األصل على قراءة محزة، وقرأ على غريه، ونظر يف وجوه القراءات،  -3

واختار من قراءة محزة وقراءة غريه قراءة متوسطة، وخالف محزَة يف حنو ثالث مئة حرف اختارها من 
 قراءته على شيوخه اآلخرين. 

فنظرُت إىل ما اجتمع عليه اثنان منهم ، سبعني من التابعني...قرأُت على »كان نافع يقول:  -4
فهذا نص صريح منه . «فأخذُته، وما شذ فيه واحٌد تركُته، حتى أّلفُت هذه القراءة يف هذه احلروف

 على أنه اختار. 
اختيارا منه. وروايته  الياء فتَح، وزاد لنفسه {حمياي}ش روايته عن نافع بإسكان الياء يف ور -5

 بالفتح، وزاد لنفسه التقليل اختيارا منه. {أراكهم}نافع يف  عن
بسورة الروم،  {ضعفا}و {ضعف}حفص بن سليمان روايته عن عاصم بفتح الضاد يف  -6

 ووزاد لنفسه الضم اختيارا.
ِلُدوريِّ أبي عمرو اختيارا منه، مع أنه مل  {الناس}ابن جماهد زاد لنفسه وجَه الفتح يف  -7

 اليزيدي إال باإلمالة. يقرأ من طريق

                                                 
 ومن باب املناسبة والفائدة أورد هذه النقول ردا على من يطعن يف قراءة محزة: (1)

واإلنكاِر على من تكلم  ،،قبولقد انعقد اإلمجاع بأخرة على تلقِّي قراءِة محزَة بال«: »ميزان االعتدال»يف قال اإلمام الذهيب 
 اهـ.« ...]و[ يكفى محزَة شهادُة ِمْثِل اإلمام سفيان الثوري له؛ فإنه قال: ما قرأ محزُة حرًفا إال بأثٍر، فيها

ُجوُز الِقَراَءُة ِبَها ِبَلا َوالِقَراَءُة امَلْعُروَفُة َعْن السََّلِف امُلَواِفَقُة ِلْلُمْصَحِف َت«: »جمموع الفتاوى»وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 
 .َوَبْيَن ِقَراَءِة َحْمَزَة َوالِكَساِئيِّ َوَأِبي َعْمٍرو َوُنَعْيم ،َوَلا َفْرَق ِعْنَد اأَلِئمَِّة َبْيَن ِقَراَءِة َأِبي َجْعَفٍر َوَيْعُقوَب َوَخْلٍف ،ِنَزاٍع َبْيَن اأَلِئمَِّة

 اهـ.« ...َوَأِئمَِّتَها: إنَّ الِقَراَءَة ُمْخَتصٌَّة ِبالُقرَّاِء السَّْبَعِة ]وأن[ َما َخَرَج َعْن َهِذِه السَّْبَعِة َفُهَو َباِطٌل َوَلْم َيُقْل َأَحٌد ِمْن َسَلِف اأُلمَِّة
 وقد كتب علماء القراءة يف هذه املسألة عدة كتابات، استقالال وضمنا، فلُيرجع إليها للوقوف على تفصيل الكالم.
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 31 يف تلخيص أصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 

ومل يطعن أحد فيما اختاروه حبجة أنها خروج ا املسلمون، َهَلبَِقكل هذه االختيارات وأمثاهلا و
فمن رد هذا يلزمه رد عمل عن الطرق، ومل يلزمهم أحد باألخذ مبا تركوه، وهذا من أوضح األدلة، 

  املسلمني طيلة هذه القرون.
 أو ابن اجلزريأو الداني  يارات هؤالء ونرفض اختيار الشاطيبلماذا نقبل اختإذا تقرر ذلك؛ ف

 ؟أو غريهما من أئمة القراءة
جعل  -وإّن ما وصل إليه حاُل كثري من احملررين املتأخرين من االضطراب والتوسع واخلطإ 

 كثريا من القراء يسلكون عدة مسالك حيال ذلك، ويقرتحون عدة حلول، فمن ذلك:
 ، املهم أال يقرأ إال يتحريرات.بالتحريرات اليت يريدهاك كل واحد يقرأ رتذلك بوالتغافل،  -1

 بتحريراٍت على من يقرُأ عرتض أحٌديف أكثر األحيان، حيث ال َيما يطبَّق عمليا  وها املسلك وهذ
ولكن هذا احلل إمنا يصلح مع املقلدين الذين يلتزمون مبا قرءوا به وال يطلبون  بها.هو مل يقرأ 
ليه، وال يرجحون بني حتريراتهم وحتريراتِ غرِيهم. وال يصلح للقراء اجملتهدين الذين يبحثون دليال ع

عن الدليل، وكذلك الذين قرءوا بتحريرات خمتلفة وحيتاجون أن يرجحوا بينها، فهم ال يرضون إال 
بحث بالبحث عن حل هلذا اخلالف. أيضا هذا احلل ال تقبله املعاهد والكليات العلمية، فإن ال

العلمي هو مرتكزها، وال ينبغي أن يقبلوا أقواًلا ال دليل عليها، ألن املفرتض يف هذه املراكز أن 
 تكون مراكَز ِعْلٍم ال مراكَز تقليٍد. 

مجلة وتفصيال، واالقتصار على القراءة  وإلغاؤها رأًسا، اطراح كل التحريرات أي ،راحاالطِّ -2
 املعتمدة. «ةالطيب»و «الدرة»و «الشاطبية»بظواهر 

ونادى به هو وبعض علماء القراءات باألزهر؛ بسبب  عبد الفتاح القاضي خرج به وهذا احلل
ما رأوا من كثرة التحريرات، وتعددها، واختالفها، واالضطراِب الواقع يف كثري منها. وقد تغلَّب 

وكليات تعليم هذا الرأي على غريه فاعُتَمد يف معاهد القراءات باألزهر، وعليه أغلب معاهد 
 القراءات يف العامل اإلسالمي. 
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 32 التحفة املالكّية
 

يؤخذ عليه أنه ال يناسب أهل العلم واالجتهاد والتحقيق الذين   ال يقبلون ولكن هذا احلل 
أن يأخذوا مبا منعه الشاطيب والداني وابن اجلزري ثم ينسبوا ذلك إليهم. فهذا احلل فيه خطأ علمي؛ 

 م منُعها بيقني، فكيف ُيقرأ من طرقهم بغري اختياراتهم؟!ألنه يرتتب عليه القراءة بأوجه ثبت عنه
أيضا مل يلق هذا احلل قبوال عند األكثر، فما زالوا يقرئون بالتحريرات، وبعضهم ُيلِزم بها 

 طالَبه، وأيضا بدأت بعض الكليات القرآنية بالعودة إىل األخذ بالتحريرات.
قرره أتباع مدرسة األزمريي، ويرون أنها وهذا احلل ي الرتجيح بني التحريرات املختلفة. -3

 أدق وأفضل التحريرات. هكذا يقولون.
وجه كثرية جدا أ؛ ألنه يؤدي يف النهاية إىل منع حال صوابا أيضامل يكن ولكن هذا املسلك 

 بها. ألخذسيتضح يف زماننا وبعد زماننا أن الصواب ا
، وأن تراعى األصول اليت صاحبهضبط الرواية ونسبة كل رواية وكل حترير وكل اختيار ل -4

 درج عليها القراء. 
 ذلك هو الذي يلزم الشاطيب، فإذا استدرك عليها عامل فإننا نبني أن -مثال- «الشاطبية»فما يف 

 .«الشاطبية»هذه حتريرات  :استدراك له، وال نعزوه للشاطيب أو نقول
اهر. وال نقيد ما يف ظاهر فاحلل هو القراءة بظاهر الكتب حتى حيصل اليقني برتك هذا الظ

، أو (1)عنه إياه حكاية طالبه، أو ص املؤلف على ذلك صراحًة يف موطن آخركنالكتب إال باليقني، 
ال تقدح يف األخذ بظاهر كالم فظنون الأما و  ، وحنو ذلك.(2)أن مينع عامل وجها معينا وأسناده مير به

   املؤلف.
                                                 

فلهذا ال ُيقرأ بهما من  .اوي عن الشاطيب أنه كان ال خيتار يف املد مرَتَبَتْي فويق القصر وفويق التوسطكما حكى السخ( 1)
 طريقه؛ ألنه مل خيرتهما، وهل يؤخذ من طريقه بغري اختياره؟!

رة ألبي عمرو اجملرو {الناس}، ظاهر كالمه هذا أن اإلمالة يف «وخلفهُم يف ناس يف اجلر حصال»ومثاله أيضا: قول الشاطيب: 
وهذا اخلالف منسوب يف القصيدة إىل أبي عمرو دون الدوري والسوسي؛ ملا ذكرت، وكان »من روايتيه. ولكن السخاوي قال: 

 اهـ. «شيُخنا يقرأ باإلمالة له من طريق الدوري وبالفتح من طريق السوسي، وهو مسطور يف كتب األئمة كذلك
من طريق  «الشاطبية»ابن اجلزري، ومل يقرئ بها؛ فحيث إننا نقرأ مبضمن  مثال: بعض زيادات القصيد مل يصححها( 2)

ابن اجلزري فال نقرأ بها؛ لعدم اتصال سندها حينئذ؛ ألن كل أسانيد القراءات يف زماننا متر بابن اجلزري، وال يستثنى من ذلك 
 إال قراءة نافع؛ فللمغاربة فيها أسانيد ال متر به.
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 33 يف تلخيص أصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 

 حول موضوع التحريراتحيدر ملقرئ إيهاب فكري كتبه اما وُأرشُد القارَئ الكريَم إىل 
، «تأصيل التحرير»، و«إنصاف اإلمام الشاطيب»مثل كتاب: ؛ خصوصا «الشاطبية»عموما، وحتريرات 

، وكذلك ما كتبه الدكتور سامي بن حممد بن «تقريب الشاطبية»ما تضمنه كتابه: باإلضافة إىل 
م الشاطيب يف حرز األماني على التيسري لإلمام الداني ما زاده اإلما»املوسوم بـ حبثهعبد الشكور يف 
 استفدُت أكثر هذا املبحث من هذه املصادر.وقد . «بني القراءة واملنع

                                                 
، فقد عقد «إنصاف اإلمام الشاطيب»إىل  -على سبيل املثال-يت مل يصححها ابن اجلزري ارجع وللوقوف على الزيادات ال

 هلا فصال خاصا.
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 34 التحفة املالكّية
 

 (1)عاصمترمجة خمتصرة لإلمام 
 

 ،القارئ. ويف، احلّناطاألسدي موالهم، الك هو عاصم بن أبي النَُّجود، أبو بكر ، 

 بهدلة هو اسم أمه.إن عبد اهلل. وقيل: ْهَدَلة )على الصحيح(، وقيل: اسم أبيه َبو
 .شيخ اإلقراء بالكوفة، وأَحُد القراء السبعة 
 .معدود يف صغار التابعني 
 قان، كان صاحَب ُسّنٍة، صاحًلا، فاضًلا، عاَبًدا، كثرَي الصالة، خيًِّرا، جامعا بني الفصاحة واإلت

والتجويد والتحرير، َثْبًتا يف القراءة، رأًسا فيها، وكان ِمن أقَرِإ الناس، وأحسِنِهم صوتا بالقرآن. 
 وكان ضريرا.

 .قرأ القرآن على أبي عبد الرمحن السلمي، وِزرِّ بن ُحَبيش األسدي، وأبي عمرو الشيباني 
 شهرهم: أبو بكر بن عياش، تصدى إلقراء القرآن الكريم، وقرأ عليه خلق كثري ال ُيحصون، أ

وحفص بن سليمان. وروى عنه مجاعٌة أحُرًفا من القراءة. وإليه انتهت اإلمامة يف القراءة بالكوفة 
 بعد شيخه أبي عبد الرمحن السلمي.

 ًّا يف َذَكر أنه مل خيالف أبا عبد الرمحن يف شيء من قراءته، وأن أبا عبد الرمحن مل خيالف علي
 شيء من قراءته.

أمحد بن يونس عن أبي بكر بن عياش، قال: كلُّ قراءِة عاصم قراءُة أبي عبد الرمحن إال  وروى
 حرفا.
 َّان، مَّروى احلديث عن أبي عبد الرمحن السلمي، وزر بن حبيش، وأبي وائل، وأبي صاحل الس

ومصعب بن سعد، ومجاعة غريهم. وقيل: إنه روى عن احلارث بن حسان البكري، ورفاعة بن يثربي 
 .-رضي اهلل عنهما-

 .روى عنه األعمش، ومنصور، وعطاء بن أبي رباح، وشعبة، والسفيانان، واحلمادان، وغريهم 
  .حديُثه خمرَّج يف الكتب الستة، وليس بالكثري، وخرج له الشيخان متابعًة 

                                                 

غاية (، و358-2/357) ميزان االعتدال(، و80-1/75) طبقات القراء(، و340-8/341) «اجلرح والتعديل»ينظر: ( 1)
 (.471)ص تقريب التهذيب(، و251-3/250) تهذيب التهذيب(، و317-2/315) النهاية
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 35 يف تلخيص أصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 

 َّه مجاعٌة، وتكلم فيه آخرون من جهة حفظه، وليس هذا حملَّ بسِط أقواهلم. ورّجح الذهيب َقوث
 ، صدوق َيِهُم. وبنحوه قال احلافظ.ِتالثْب وَننه ُدأ

  هـ، فلعله مات يف أوهلا.128، وقيل: سنَة 127تويف آِخَر سنِة 

 ن يسكنه فسيح جناته!وأ اجلزاء، خرييه زأن جيو ،محه رمحة واسعةنسأل اهلل الكريم أن ير
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 36 التحفة املالكّية
 

 (1)حفصترمجة خمتصرة لإلمام 
 

 ،قارئالكويف، الغاضري، البزاز، ال هو حفص بن سليمان بن املغرية، أبو عمر، األسدي .
 )ُحَفيص(.قال له: كان ُيو

  هـ.90ولد سنة 

  نشأ يف الكوفة يف بيت عاصم بن أبي النجود، حيث كان ربيَب عاصٍم، وِمن َثمَّ َصِحَبه زمنا
وقرأ عليه ِمراًرا، حتى صار أضبَط َمن روى القراءة عنه، طويال، فأخذ عنه قراءته عرًضا وتلقيًنا، 

بقراءته، وكان األّولون َيُعدُّونه يف احلفظ فوق أبي بكر بن عياش، ويصفونه بضبط  وأعلَم الناِس
 احلروف اليت قرأ على عاصم.

 صاحًلا، صاحَب علٍم وفهٍم. كان 

  وجاور مبكة فأقرأ أيًضا بها.  هـ، فأقرأ بها،145غادر الكوفة إىل بغداد بعد تأسيسها سنة
 وظل متنقال يعلُِّم قراءَة عاصٍم حتى وفاته.

  فقد ذكر أنه قال -رضي اهلل عنه-كانت القراءة اليت أخذها عن عاصم ترتفع إىل علي ،
لعاصم: أبو بكر خيالفين! فقال: أقرأتك مبا أقرأني أبو عبد الرمحن السلمي عن علي بن أبي 

 ني زر بن حبيش عن عبد اهلل بن مسعود.طالب، وأقرأته مبا أقرأ

 مب زب  رب يئ  ىئ  ُّٱ أنه مل خيالف عاصًما يف شيء من قراءته إال يف حرف الروم َرَكَذ 

 حيث قرأه بالضم، وقرأه عاصم بالفتح. ؛َّ

 املشهور  يفابن جماهد: بينه وبني أبي بكر من اخللف يف احلروف مخسمائة وعشرون  قال
 عنهما.

 ا ومساًعا مجاعٌة، أشهرهم عمرو بن الصباح، وعبيد بن الصباح.القراءة عنه عرًض روى 

                                                 
تهذيب (، و230-1/229) غاية النهاية(، و1/5558) ميزان االعتدال(، و143-1/141) طبقات القراءينظر: ( 1)

 (.257)ص تقريب التهذيب(، و451-1/450) التهذيب
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 37 يف تلخيص أصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 

  :ويتقن القرآن  ،نه كان ال يتقن احلديثأل ؛ا يف احلديثواهًي ،كان ثبتا يف القراءة»قال الذهيب

  .«وجيوده، وإال فهو يف نفسه صادق

  :مرتوك احلديث، مع إمامته يف القراءة»وقال احلافظ». 
 ن مرثد، وثابت البناني، وأبي إسحاق السبيعي، وخْلقٍ سواهم.عن عاصم، وعلقمة ب حدََّث 

 عنه أبو شعيب صاحل القّواس، وحفص بن غياث، وعلي بن عّياش، وآخرون. وحدََّث 

 هـ على الصحيح. وقيل: بني الثمانني والتسعني.180سنة  تويف 

 سيح جناته!ن يسكنه فوأ اجلزاء، خري يهزأن جيو ،محه رمحة واسعةنسأل اهلل الكريم أن ير 
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 38 التحفة املالكّية
 

 حفصإسناد رواية 

أخذ   هو ، وهلل بن َحبيب السَُّلميعبد اعلى أبي عبد الرمحن قرأ وهو ، حفص على عاصمقرأ 
 مسعود  ، وأبّي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد اهلل بنعلي بن أبي طالبعثمان بن عفان، و عن
 ،عن خامت النبيني نبينا ورسولنا حممد  مخستهم. 

 ِمن ُطُرٍق، هذه بعُضها: فصوقد اتصل سندي حب
أليب  «صباح الزاهرامل»الفيل من كتاب: من طريق  برواية حفص القرآن الكريم كلَّه قرأُت

وهو على  ،رالشهري مبحمد ُسكَّ، اإلسكندرانيبن حممد على حممد بن إبراهيم  الكرم الشهرزوري
وهو على حممد بن عبد الرمحن اخلليجي  ،اإلسكندراني بن خليل حممد بن عبد احلميد بن عبد اهلل

وهما على عبد العزيز بن علي بن ُكَحْيل  ،اإلسكندراني، وَنِفيسة بنت أبي العال اإلسكندرانية
 األزهري دَّادياإلسكندراني، وهو على عبد اهلل بن عبد العظيم الدُُّسوقي، وهو على علي احل

، وهو على عبد الرمحن بن حسن اأُلْجُهوري هيم بن َبَدوي الُعَبْيدي املصري، وهو على إبرااملصري
وهو على أبي السََّماح أمحد بن رجب الَبَقري املصري، وهو على أبي اإلكرام حممد بن املصري، 

صري، وهو قرأ على والده من عبد الرمحن بن شحاذة الَيَمِني امل قاسم البقري القاهري، وهو على 

َِشِهيد   ژ :  أول القرآن إىل قول اهلل ِۢ ب ة مذ
ُ

ِ أ
َُٰؤََلٓءِ َشِهيدٗ  فََكۡيَف إَِذا ِجۡئَنا ِمن ُك  َٰ َه  اوَِجۡئَنا بَِك لََعَ

فاستأنف ختمًة على تلميِذ والِده أمحد بن أمحد بن عبد احلق  قبل أن ُيكمل، ثم تويف والُده، ژ
 ري.السُّنباطي املص

قرأ شحاذُة اليمين على ناصر الدين حممد بن سامل الطَّْبالوي املصري، وهو على أبي حييى  وقد
ري، وهو على زين الدين أبي النَِّعيم رْضوان زين الدين زكريا بن حممد األنصاري السَُّنْيِكي املص

ين أبي العباس أمحد طاهر بن حممد بن علي النَُّوْيري، وشهاب الد لقاسمبن حممد الُعْقيب، وأبي ا
بن َأَسد بن عبد الواحد اأُلْمُيوِطي املصري، وشهاب الدين أبو العباس أمحد بن أبي بكر بن 
يوسف الَقْلِقيِلي اإلسكندري، َأْرَبَعُتُهم قرءوا على أبي اخلري مشس الدين حممد بن حممد بن حممد 

 .ريبن اجَلَز
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 39 يف تلخيص أصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 

بن غامن املقدسي، وهو على حممد بن  قرأ عبد الرمحن بن شحاذة على علي بن حممدو)ح( 
 إبراهيم السََّمِديسي، وهو على األميوطي.

على حممد الشريف بن إدريس  «الشاطبية»من طريق حفص )ح( قرأت القرآن كله برواية 
، وهو على إبراهيم بن حممد ُكَشْيدان اللييب، وهو على بكري بن عبد اجمليد الطرابيشي اللييب َحِويل

الدمشقي، وهو على والده أمحد بن  وانيعلى حممد َسِليم بن أمحد الرفاعي احُلْلالدمشقي، وهو 
على وهو ، يحممد علي الرفاعي احللواني الدمشقي، وهو على أمحد بن رمضان امَلْرُزوقي املّك

 الُعَبْيدي بالسند السابق. 
سوقي )الشهري مصباح بن إبراهيم بن حممد الشيخ ِوْدن الدُّ )ح( وقرأ إبراهيم كشيدان على

مبصباح ودن(، وهو على الفاضلي علي أبو َلْيَلة الدسوقي، وهو على عبد اهلل بن عبد العظيم 
 الدسوقي بسنده السابق.

 . إجازة، بالسند السابق «الشاطبية»رواية حفص من طريق أخربني عالًيا إبراهيم كشيدان ب)ح( 
 الفيل من كتاب: من طريقحفص ة )ح( قرأت من أول القرآن إىل منتصف سورة النساء برواي

بعض وبباقي القرآن، وهو قرأ  عليه على حسن بن مصطفى الوّراقي، وأجازني مبا قرأُت «صباحامل»
 ونفيسة بنت عبد الكريم زيدان ،أمحد بن أمحد بن مصطفى بن أبي احلسنعلى القرآن بها 

 لىوهو عاملصري،  أمحد الزَّيَّاتأمحد بن عبد العزيز بن  لىع قرءا القرآن كله بها وهما القاهرية،
 دُّرِّيوهو على أمحد بن حممد ال ،حممد بن أمحد اْلُمَتَولِّي لىوهو عاملصري،  عبد الفتاح ُهَنْيدي

املصري )الشهري بالتِّهامي(، وهو على أمحد بن حممد املصري )املعروف بَسَلُمونة(، وهو على 
 العبيدي بالسند السابق.

من طريق  برواية حفص منآل عمران ة آن إىل اآلية الثمانني من سورقرمن أول ال)ح( قرأت 
 قرأ على أبي محزة رفعت بن حسن الشرقاوي، وأجازني مبا قرأُت وبباقي القرآن، وهو «الشاطبية»

عبد   أبو طالب، وهو على  أمحد بنعلى نادي بن حداد القط، وهو على سعد بها القرآن كله 
الشهري باحلداد، وهو على حسن ، على حممد بن علي بن خلف احلسيين املنعم بن حسن اخلّيال، وهو

 بن خلف احلسيين، وهو على املتولي بسنده السابق.
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 40 التحفة املالكّية
 

على أبي حممد عبد الرمحن بن ابن اجلزري  بها قرأف «الشاطبية» أما رواية حفص من طريق
محد الصائغ املصري، عبد اهلل تقي الدين حممد بن أ أبي أمحد بن علي البغدادي املصري، وهو على

كمال الدين علي بن ُشجاع اهلامشي املصري الضرير )ِصهر الشاطيب(، وهو  وهو على أبي احلسن
، وهو على أبي («الشاطبية»)صاحب  على أبي حممد القاسم بن ِفريُّه الشاطيب الرَُّعْيين األندلسي

، وهو على األموي بن َنَجاح احلسن علي بن حممد بن ُهَذْيل الَبلنسي، وهو على أبي داود سليمان
ر بن سن طاهبو احلأحدثنا بها »، قال: («التيسري»)صاحب  أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني

قال  ،البصرةب ئير املقرري الضبن حممد بن صاحل اهلامش سن عليبو احلأا نحدث :قال ئ،غلبون املقر
 :وقال ،احبَّد بن الصَّْيَبمد ُعبي حمأقرأت على  :قال ،شنانيمحد بن سهل اأُلأ بو عباسأا حدثن

 .قرأت على عاصم :وقال ،قرأت على حفص
قرأت  :وقال ،قرأت بها على اهلامشي :وقال لي ،بي احلسنأوقرأت بها القرآن كله على شيخنا 

 .«عن عاصم ،عن حفص ،عن عبيد ،شنانيعلى األ

 أبي حممدزري عىل فقرأ ُبا ابن اجل «صباحامل»وأما رواية حفص من طريق الفيل من كتاب: 
 هما على التقي و، وأبي عبد اهلل حممد بن عبد الرمحن بن علي بن أبي احلسن احلنفي ،البغدادي

 لىوهو ع، لفضل حممد بن يوسف الَغْزَنِوّيأبي الى وهو ع، علي بن ُشجاع لىهو عو، الصائغ
أبي   لىوهو ع، («صباحامل»)صاحب  أبي الكرم املبارك بن احلسن بن أمحد الشهرزوري البغدادي

بن أمحد بن عمر أبي احلسن علي  لىوهو ع، احلسني أمحد بن عبد القادر بن حممد بن يوسف
 ،ُبْخُتري )املعروف بـ: الَوِلّي(أبي بكر أمحد بن عبد الرمحن بن احلسن بن اللى وهو ع ،احلمَّامي
بن اعمرو  لىوهو ع ،(: الِفيلأبي جعفر أمحد بن حممد بن ُحَمْيد الفامي )امللقب بـ لىوهو ع

 .حفص لىوهو ع ،الصَّبَّاح البغدادي
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 حفصلرواية  «الشاطبية»طريق 

 طريقا، جيمع هذه الطرق طريقان رئيستان: 52 «طيبة النشر»من طريق  حلفص
 طريقا(. 24)ويتفرع منها  عبيد بن الصباحطريق  -األوىل

 طريقا(.  28)ويتفرع منها عمرو بن الصباح طريق  -انيةالث
 :«لشاطبيةا»واملخطط التالي يبني لك كيف تنقسم هذه الطرق، ويبني من أين تتفرع طريق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(52)حفص 

عمرو بن 
(28)الصباح 

اح عبيد بن الصب
(24)

األشناني

(24)

علي الهاشمي

(10)

طاهر بن غلبون

(4)

(رالتيسي)الداني 

حسليمان بن نجا

علي بن هذيل

الشاطبي 
(الشاطبية)
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 42 التحفة املالكّية
 

يف قصيدته، وأما ما  حفصوهذه الطريق هي الطريق الرئيس اليت يروي منها الشاطيب روايَة 
 من طرٍق ُأَخر.فهو  زاده على هذه الطريق
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 43 يف تلخيص أصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 

 
 

 
 ثانيالقسم ال 

 أبواب األصول
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 44 التحفة املالكّية
 

 

 هذا القسم حيوي شرَح أبواب األصول. وهي على النحو اآلتي:
  .االستعاذة -1
 .لبسملةا -2
 .هاء الكناية -3
 .ملد والقصرا -4
 .اهلمزتان من كلمة -5
 .من كلمتنياهلمزتان  -6
 .املفرُد اهلمُز -7
 .قُلنال -8

 اإلظهار واإلدغام. -9
 .النون الساكنة والتنوين أحكاُم -10
 .وبني اللفظني واإلمالُة الفتُح -11
 .الراءات أحكام -12
 .الالمات أحكام -13
 .أواخر الكلم على الوقُف -14
 .اخلط على مرسوِم الوقُف -15
 .اإلضافة ياءاُت -16
 الزوائد. ياءاُت -17
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 ستعاذةاال باب
 

 ا يف عرف علماء القراءة: لفٌظ خمصوص حيصل به االلتجاء واالعتصام باهلل من تعريفه
 .(1)الشيطان الرجيم عند إرادة قراءة القرآن الكريم

  ولكنها ُتطَلب لقراءته.-إمجاعا–ليست من القرآن ، 

 (2)مستحبة عند اجلمهور، وقال البعُض بوجوبها. 

  :وال حرج على هلل من الشيطان الرجيمأعوذ باصيغُتها املختارة من حيث الرواية هي ،
 .(3)القارئ يف اإلتيان بغري هذه الصيغة مما صح عن أئمة القراء

 (4)حملُّها قبَل القراءة. 
 ا سواء قرأ جهًر ـ اقرأ خالًي أو ،سرًّاالقارئ قرأ  ، إال يف أربعة أحوال: إذا(5)املختاُر اجلهُر بها

في هذه احلاالت ف – (6)اًئومل يكن يف قراءته مبتِد ِرْويف الدَّأو قرأ  ،يف الصالةأو قرأ  ، ـ اأو سرًّ
 .(7)التعوُّذب اإلسرارُيسَتَحبُّ له  األربع
 َّاإلعراض عن القراءة،  ِةإذا قطع القارئُ تالوَته فإنه ال خيلو من حالني: إما أن يكون قطُعه بني

 .وإما أن يكون لعارٍض بنية العودة إىل القراءة
وىل يعيد االستعاذة، ويف احلالة الثانية؛ إن كان القطع لعارض اضطراري أو ألمر ففي احلالة األ

  .(8)؛ مل ُيعد، وإال أعادل القطُعُطله عالقة بالقراءة ومل َي
                                                 

 (.27ص) املنري يف أحكام التجويدانظر ( 1)
(، 258-1/257) النشر(، و4/602( و)1/113) تفسري ابن كثري(، و294-17/293) تفسري الطربيانظر ( 2)

 (.4/6) املوسوعة الفقهية الكويتية(، و2/443) أضواء البيان(، و33)ص تقريب النشرو
 (.33)ص تقريب النشر(، و252-1/243) النشرانظر ( 3)
 (.257-1/254) النشر(، و2/482) مجال القراءانظر ( 4)
البن  شرح طيبة النشر(، و33)ص تقريب النشر(، و253-1/252) النشر(، و27)ص سراج القارئقارن بـ( 5)

 (.30-29)ص الطريق املأمون(، و14)ص خمتصر بلوغ األمنية(، و45الناظم )ص
 [.(558 /2) ريهداية القا]. ضرة من يسمع قراءتهحينئذ حبألنه اآلن صار يف  ؛جيهرإنه فإن كان هو املبتدَئ   وأما (6)
 (.61)ص إبراز املعاني(، و1/254) النشرانظر ( 7)
 (.1/259) النشرانظر ( 8)
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 واخلريطة الذهنية التالية تلخص احلاالت السابقة:

 

قطع التالوة

لعارض بنّية العودة

عارض اختياري

أجنبي عن القراءة

يعيد

راءةمتعلق بالق

ال يعيد

(ما مل يطل القطع)

عارض اضطراري

ال يعيد

(ما مل يطل القطع)

بنية اإلعراض

يعيد
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 البسملة باب
 

 ِإَذا قال  ؛: )بسم اهلل الرمحن الرحيم(. ُيَقال: َبْسَمل َبْسَمَلًةح: َقْوُلالاللغة واالصطيف  بسملةال
 .(1)(اهللَأْو َكَتَب: )بسم 

  على أنها بعُض آيٍة من سورة النملمجيُعهم اتفق العلماء. 
ها آية من واختلفوا يف كون، الفاحتة غرِي ٍةسورن ِم ها أيًةعدِّ واتفق علماُء الَعَدِد على عدِم

 . (2)حتةالفا
 واحدٌة نها آيٌةأوغريها، ن ِمال وليست آيًة من الفاحتة أنها  همأكثِروأما الفقهاء فمذهُب 

 .(3)ت يف أول الفاحتةَرِكنزلت للفصل بني السور، وُذه، ُأمن القرآن كلِّ
 وأما عند افتتاح القراءة  ،تثبت البسملة عند افتتاح القراءة بأوائل السور سوى سورة التوبة
أن القارئ خميَّر بني اإلتيان  -يف مذهب الشاطيب ومن وافقه-فإّن األصل  (4)أوائل السوربغري 

 بالبسملة وعدم اإلتيان بها. 

 يف حال إثبات البسملة جيوز مع االستعاذة أربعُة أوجه:و
وقطع البسملة عن أول املقروء ـ سواء أكان املقروُء  ،االستعاذة عن البسملة قطع –األول 
  أم غرَي ذلك ـ.أوَل سورٍة

 قطُع األول ووصُل الثاني بالثالث. –الثاني 
 وصُل األول بالثاني وقطُع الثالث. –الثالث 
 وصل اجلميع. –الرابع 

 :(5)ويف حال عدم إثبات البسملة جيوز مع االستعاذة وجهان

                                                 
 .(83 /8) املوسوعة الفقهية الكويتية(، و1/49) صباح املنرياملو ،(11/56و) (2/403) لسان العرب( انظر 1)

 (.33ص) املنري يف أحكام التجويدانظر  (2)

 .(83-85 /8) الفقهية الكويتية املوسوعةانظر  (3)

 ([. 1/293للنويري ) شرح طيبة النشر]انظر . ها ولو بكلمةبعَد أوَِّل( أي مبا كان 4)

 (.1/257) النشر( انظر 5)
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 ك ـ.ذل التوبة أم غرَي أوَل قطع االستعاذة عن أول املقروء ـ سواء أكان املقروُء -األول 
 وصل االستعاذة بأول املقروء. -الثاني 

 سواء أكانت السورة األوىل بعد الثانية يف ترتيب املصحف  ،وتثبت البسملةُ بني كل سورتني
لو كانت السورَة نفَسها ـ وذلك بأن يكرر بل حتى  ،وسواء أكانت تتلوها مباشرة أم ال ،أم قبلها

 :أوُجٍهثالثُة جيوز لنا حينئذ والقارُئ السورَة ـ، 
 .قطع آخر السورة األوىل عن البسملة، وقطع البسملة عن أول السورة الثانية -األول 

 قطع األول ووصل الثاني بالثالث. -الثاني 
 وصل اجلميع. -الثالث 

وأما وصل األول بالثاني وقطع الثاني عن الثالث فهو وجه ممتنع؛ ألن البسملة ألول السورة 
 وليست آلخرها.

وبني ما قبلها،  فإننا ال نبسمل بينهاسبق ما لو كانت السورة الثانية سورة التوبة؛  اويستثنى مم
 أحُد األوجِه اآلتية:، وإمنا َلَنا (1)سواء أكانت السورة اليت قبلها سورة األنفال أو غريها

 .قطع آخر السورة عن أول التوبة -األول 
 وصلهما. -الثاني 

 .(2)لطيفًة السكت بينهما سكتًة -الثالث 

                                                 
( ذكر العلماء يف عدم ثبوت البسملة أوَل سورة التوبة أكثر من سبب، وباختالف هذه األسباب ختتلف النتيجة املرتتبة 1)

 مراجعة كتب علوم القرآن للوقوف على ذلك اخلالف. -أخي القارئ-لذا ينبغي عليك عليها، 
وأما الشاطيب فريى أن عدم البسملة سببه أنها نزلت بالسيف، وبالتالي ال يكون هناك فرق يف احلكم بني ما لو وصلَت 

 آخر األنفال أو آخر أي سورة بسورة التوبة. 
 .([1/240) النشر]انظر . ْيِر َتَنفٍُّسِف عادًة ِمن َغقوَن زمِن الوو ُدالصوِت زمًنا ه َقْطُع( والسكت: 2)

 .[ألمين سويد شرح املقدمة اجلزرية]انظر وتقديُره حبركتني ليس صواًبا. 
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 ميم اجلمع باب
 

 :(1)اًلهي امليم الزائدة الدالة على مجع املذكَِّرين حقيقًة أو تنزي ميم اجلمع. 
  يف حالتني:وصال ووقفا، إال  تسكنميم اجلمع 

حرَّك فإنها ُت ،(اًلْصإال َوهذا يكون )وال  كانت متطرفة والتقت بساكٍن بعدهاإن  -1

  .َّ خي  حي  ُّٱ، حنو: (2)ساكننيختلصا من التقاء  ؛بالضّم
  .َّ مم ُّٱٱإن كانت متوسطة، فإنها تضم مع الصلة، حنو:  -2

 
 

 

 

                                                 
 .(85)ص شرح النظم اجلامع(، و58)ص اإلضاءةانظر  (1)
 (.1/274) النشر(، و112،113البيت  /10)ص الشاطبيةانظر:  (2)
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  (1)الكنايةهاء  باب
 

 .(2)الغائِب املذكِر املفرِد بها عنعبارة عن هاء الضمري اليت ُيكََّنى هي  هاء الكناية:

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : فوائد

 .(4)حينئذ تكسر؛ فإنها (3)ياٍء ساكنٍةأن تقع بعد كسرة أو إال  ،الضمُّأصُلها هاء الكناية   -1
 .(6)ضمري اجلمع وهاِء (5)ضمري التثنية هاِءالقاعدة السابقة تنطبق على   -2

                                                 
 (.50-47)ص تقريب النشرو ،(313-1/304) النشرو،(14-13)ص الشاطبية:( انظر1)
 (.103)ص إبراز املعانيو ،(1/304) النشر :( انظر2)

 فقط. سواء أكانت هذه الياُء الساكنُة مدِّيًَّة لينيًَّة أم كانت لينيًة (3)

 (.205-1/204) النشرو ،(103)ص ز املعانيإبراو ،(66البن الناظم )ص شرح طيبة النشر :( انظر4)

َماكما يف حنو:  (5)  . َعلَۡيِه

 .َعلَۡيِهم كما يف حنو:  (6)

 يستثنى من هذا كلمتان

 حركة هاء الكناية

 الكسر الضم

 إن سبقها ساكن صحيح
 روكسم إن سبقها  ساكنة مطلًقا إن سبقتها ياء

 إن سبقتها واو ساكنة مطلًقا

 إن سبقها مضموم

 سبقها مفتوح إن

 إن سبقتها ألف
 ٹ ٹ

 يستثنى من هذا كلمتان

 گ گ
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 فوائد:

ِ )إلشارة: يف اسم ا اهلاُء  -1 َِٰذه إن  (1)توصل بياٍء لفظيٍة إن جاء بعدها حرٌف متحرٌك، وُتْقَصر (َه
 .(2)جاء بعدها حرٌف ساكٌن

؛ فهي إَذن مدٍّ أكانت صلَة هاِء ضمرٍي أم صلَة ميِم مجٍع ـ هي حرُف مبا أن الصلة ـ سواٌء  -2
 .(4)إن أتى بعدها همز املنفصِل املدِّ معاملَة عاَمُلوُت ،(3)بعدها همٌزا إن مل يأِت ُتَمدُّ مدًّا طبيعيًّ

                                                 

 القصر يف هذا الباب يراد به حذف الصلة.( 1)

 وذلك اللتقاء ساكنني.( 2)

 .«مد الصلة الصغرى»وُيعَرف هذا املد بـ: ( 3)

 .«ىمد الصلة الكرب»وُيعَرف هذا املد بـ:  (4)

 الوصل هاء الكناية يف حالة أحوال

 إن وقعت بني متحركني غري ذلك

 إن كانت مكسورة تقصر
 توصل بياء لفظية 

 

 إن كانت مضمومة
 توصل بواو لفظية 

 

ٍّ  َّ  
 

هُ   يَۡرَض
 

إن كانت ساكنة 
 وصل ساكنًة ت

 يستثنى من هذا كلمة واحدة
 يستثنى من هذا كلمة واحدة
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 املد والقصر باب

 (4) .(3)(2)على املد الطبيعي (1)يف حرف املد مطٍّ هو عبارة عن زيادِةـ يف هذا الباب ـ  املد
 .(4)دون زيادة إبقاء املد الطبيعي على حالههو ـ يف هذا البابـ  القصرو

بياُنها يف  ،(6). ومراتُبها أربٌع(5)سكونأو مز هإما ال تكون إال لسبب، وهو  املذكورة ادةوالزي
 اجلدول: هذا

 

 التعبريات االصطالحية اليت يعبَّر بها عنه (8)مقدرا املد باألِلَفات (7)مقدار املد باحلركات
 فويق القصر ألف ونصف 3
 التوسط ألفان 4
 فويق التوسط ألفان ونصف 5
 الطول أو اإلشباع ثالث ألفات 6

                                                 

 وهي: الثالثة، هي احلروف اجلوفيةاليت و .ـ هنا ـ مفَرٌد مضاف؛ َفَيُعمُّ كلَّ حروف املد «حرف املد» (1)
 .وال يكون قبلها إال مفتوٌح ،وال تكون إال ساكنة .األلف -
 .ما قبلها الياء الساكنة املكسوُر -

 .ما قبلها الواو الساكنة املضموُم -

 الطبيعي عند ِذكر أنواع املدود.سيأتي تعريف املد ( 2)

 (.1/313) النشر( انظر4، )(3)
 

 

 .الشاطبيةمل أتعرض ههنا للكالم عن السبب املعنوي للمد؛ وذلك ألنه ليس من طريق ( 5)

 (.564)ص تقريب الشاطبيةو ،(51)ص تقريب النشرو ،(1/333) النشرو ،(1/178) فتح الوصيد :انظر (6)

 ُيَمدُّ مبقدار حركتني. فقولنا: (*)ـ مفتوحٍ أو مضمومٍ أو مكسوٍرـ الزمنية الالزمة لنطِق حرفٍ متحركٍ  اْلُمدة هي احلركة:( 7)

 أي: ميد بزمن مساٍو لزمِن النطِق حبرفني متحركني متتاليني.
ا طبيعيًّا روف أن األلَف املمدودَة مدًّالزمنية الالزمة للنطق بألٍف ممدودٍة مدًّا طبيعًيا. ومن املع يراد بها اْلُمدة فاألِل (8)

 من هذا إىل أن مقدار األلف حركتان. فنْخُلُص .قدُرها حركتان
------------------------- 

 (.30)ص اإلنباء يف جتويد القرآنوانظر  (.25)ص الثمر اليانع، و(44ألمين سويد )احللقة  شرح املقدمة اجلزرية:انظر)*(
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 أنواع املدود:

 املدود يف القرآن الكريم تنقسم حبسب األصالة والفرعية إىل قسمني:
املد األصلي -أواًل

(1)
:  

 .(2)، وال يتوقف على سببهو الذي ال تقوم ذاُت حرِف املد دوَنه: تعريفه

 : حركتان.مقداره
 :(3)ُيقسم إىل قسمني أقسامه:

 وهو ما كان موجوًدا يف كلمة. :ّيِمِلَكال –األول 
وهو ما كان موجوًدا يف هجاِء حرٍف من احلروف املقطََّعة الواقعة يف فواتح  احلريف: –الثاني 

 .َحيٌّ َطُهَر: مجلةالسور. وينحصر وجوُد هذا القسم يف مخسة أحرٍف جمموعة يف 
 ويندرج حتت املد األصلي ما يأتي:

  :مد البدل -1
 ل اهلمزُةبُدفي هذه احلالة ُتهمزتان أوالهما متحركة وثانَيُتهما ساكنة، ف أن تأتي :صورُته
 اهلمزة األوىل.  حركِة ِسْنن ِجحرَف مدٍّ ِم الثانيُة

 .ساكنًة دود ومل يكن أصُل حرف املد همزًةوُيلحق مبد البدل كل همز مم
  الصغرى: مد الصلة -2

 .(4)جلمع حرٌف غرُي اهلمزةأن يتلَو صلَة هاِء الضمري أو صلَة ميِم ا :صورُته

  الِعَوض:مد  -3
 .(5)وهو التعويض عن تنويِن النصِب بألف عند الوقف تعريفه:

                                                 

 [.(111)ص خمتصر العبارات، و(17)ص اإلضاءة :]انظر. املد الذاتيو املد الطبيعيـ أيًضا ـ:  ومن أمسائه( 1)

 (.54)ص التمهيد(، و1/313) النشر انظر: (2)

 (.274-1/270) هداية القاريانظر: (3)

 (.135)ص املنري يف أحكام التجويد انظر: (4)

 (.120-119)ص املنري يف أحكام التجويد(، 149)ص نهاية القول املفيد انظر: (5)
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ُتبدل عند الوقف هاًء عليه هاَء التأنيث؛ فإنها  املوقوُفما لو كان ويستثنى من ذلك 
 ويوقف عليها بالسكون احملض فقط.

فرعياملد ال -ثانيًا
(1)

:  
 د الطبيعي لسبٍب.هو الزائد على امل: تعريفه

 ما يأتي:ه ويندرج حتت
 :املد املتصل -1

 (3).(2)بعد حرف املد واللني يف كلمة واحدة أن يقع اهلمُز :صورُته
 .(9)أربع حركات مقداره:

  :املد املنفصل -2

 حرُف وذلك بأن يكوَن ،أن يقع اهلمز بعد حرف املد واللني بشرط انفصاله عنه :صورته
 ويستوي يف ذلك االنفصاُل الكلمة اليت تليها. أوَل اهلمُزوَن يككلمة و َراملد واللني آِخ

 .(5()4)ميُّْكواحُل يُّاحلقيق
 .(6)حركات أربع مقداره:

  الكربى: مد الصلة -4
 .(7)أن يتلَو صلَة هاِء الضمري أو صلَة ميِم اجلمع همزٌة :صورُته

 وهو ملحق باملد املنفصل.

                                                 

 .املد املزيديو املد الزائدومن أمسائه ـ أيًضا ـ: ( 1)

 .(116-115)ص خمتصر العبارات انظر (2)
 

 

نُفِسهِ  ِف  حنو:  رمًسا ولفًظا،هو أن يكون حرف املد واللني ثابًتا  االنفصال احلقيقي:( 4)
َ

 .مۡ أ
 ،هاء الضمري وصلُة ،التنبيه وهاُء ،النداء ياُءومنه:  ثابًتا لفًظا ال رمًسا،أن يكون حرف املد واللني  هو واالنفصال احلكمي:

(، 49)ص سراج القارئ(، و114)ص إبراز املعاني: ]انظر رمًسا وثبت لفًظا. َفِذُح مدٍّ ما إىل ذلك من كل حرِفو ،ميم اجلمع وصلُة

 [.(514للَحَمد )ص شرح املقدمة اجلزرية، و(55)ص نالطريق املأموو ،(18)ص اإلضاءةو

 .(117)ص خمتصر العبارات(، و55-54)ص الطريق املأمون( 5)

 .(51)ص تقريب النشر(، و1/333) النشر(، و1/178) فتح الوصيد ( انظر:9، )(6)

 (.135)ص املنري يف أحكام التجويد انظر (7)
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 املد العارض للوقف: -3

َد حرِف املدِّ أو حرِف اللنِي حرٌف ساكٌن سكوًنا عارًضا بسبب هو أن يأتي بعتعريفه: 
 . (2()1)الوقف

 .(3)أو ستٌّ ،أو أربع ،حركتانمقداره: 
 :املد الالزم -4

 .(4)يف حالَتي الوصل والوقفساكٌن حرٌف هو أن يأتي بعد حرف املد  تعريفه:
 ست حركات. مقداره:
 :(5)ينقسم إىل قسمني أقسامه:

وهو أن جيتمع حرُف املد والسكوُن األصلي يف كلمة  :ّيِمِلَكزم الاملد الال –األول 
 واحدة. 

 .(7)، ومثقٌَّل(6)وهو نوعان: خمفٌَّف

                                                 

ما كان فيه احلرُف السابُق للساكِن العارِض حرَف مدٍّ ولنٍي أو حرَف لنٍي فقط؛ فيطِلق على وبعُض العلماء يفرِّق بني  (1)
 .مد اللني؛ وعلى الثاني اسَم: املد العارض للسكونأو:  املد العارض للوقفاألول اسَم: 

 وسواٌء فرَّْقنا بينهما يف التسمية أو مل نفرِّق؛ فاعلْم أنَّ بينهما فروًقا؛ منها:
 أن األول هو األصل، والثاني ُحِمَل عليه. -1
 أن اأَلْوىل يف األول اإلشباع، واأَلْوىل يف الثاني هو القصر. -2

 أن األول أقوى من الثاني؛ فإن األول ال بد أن يكون أكرَب من الثاني أو مساوًيا له. -3
 (.20)ص اإلضاءة(، و140)ص نهاية القول املفيدانظر  (2)

شرح طيبة (، و76البن الناظم )ص شرح طيبة النشر(، و176)ص التمهيد(، و1/349( و)1/336) النشر انظر: (3)
 .(405-1/402للنويري ) النشر
 (.114)ص خمتصر العباراتانظر  (4)

 (.140-136)ص نهاية القول املفيدانظر  (5)

 ( وهو ما كان فيه السكون األصلي غرَي مدَغٍم فيما بعَده.6)

 ان فيه السكون األصلي مدَغًما فيما بعَده.( وهو ما ك7)
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 56 التحفة املالكّية
 

وهو أن جيتمع حرُف املد والسكوُن األصلي يف  هجاِء  احلريف:املد الالزم  –الثاني 
يف  حرٍف من احلروف املقطََّعة الواقعة يف فواتح السور. وينحصر وجود هذا القسم

  .(1)َسَنُقصُّ َلُكمسبعة أحرٍف جمموعٍة يف قول بعِضهم: 
 وهو نوعان ـ أيًضا ـ: خمفٌَّف، ومثقٌَّل.

 
  :اتتنبيه
إذا اجتمع سببا مدٍّ على حرف مدٍّ واحٍد؛ فإننا ُنْعِمل السبب األقوى منهما ونهمل  –

 ملهما معا.األضعف، وهذا عند اختالفهما يف املقادير، أما عند اتفاقهما فإننا نع

 ، ثم البدل.أقوى املدود املد الالزم، ثم املتصل، ثم العارض، ثم املنفصلو
 .(2)وهذه القاعدة ُتعرف بـ:)قاعدة أقوى السببني يف املد(

، (3)االعتداد باألصلجاز لنا أمران: بالتسهيل أو باإلسقاط ـ  سواء ـإذا تغيَّر سبُب املدِّ  –
 .(4)واالعتداد بالعارض

 .(5)اب أخرى يستعملها بعض العلماءللمدود ألق –
 

                                                 

والشوري  ـ يف فاحتَتْي مريم  «َعني»مذهَب َمن يرى أن املد يف  ي أذهُبحرَف العنِي بني هذه احلروف؛ وذلك ألن ( مل أذكر1)
 وحجتنا يف ذلك أمران: د اللني ال باملد الالزم الكلمي.ـ ملَحٌق مب

                                                           .ياًء مّدّيًة لينيًة فقط وليسْت لينيٌة أن الياء فيها هي ياٌء -األول 

 ،«الشاطبية»والتوسط من طريق  الطولفيها  جيوُز «َعني»بينما الياء يف  ،أن املد الالزم ال يكون إال ُمْشَبًعا -لثاني ا

 ([.49ويد )احللقة ألمين س شرح املقدمة اجلزرية]انظر  أعلم. ـ تعاىلـ واهلل  .«طيبة النشر»والطول والتوسط والقصر من طريق 

(، 76البن الناظم )ص شرح طيبة النشر(، و362-1/350) النشر ـ على سبيل املثال ال احلصر ـ: انظر لذلك (2)
-1/405ألمين سويد ) زريةشرح املقدمة اجلو (،353-1/351) هداية القاري(، و410-1/405للنويري ) شرح طيبة النشرو

410). 
 .(570)ص تقريب الشاطبيةانظر  (3)

 (.362-1/354) النشر ـ على سبيل املثال ال احلصر ـ: انظر لذلك (4)

(، 149-144)ص نهاية القول املفيد(، و524-2/522) مجال القراء انظر لذلك ـ على سبيل املثال ال احلصر ـ: (5)
 .(119-106)ص خمتصر العباراتو (،132-130)ص مقدمات يف علم القراءات(، و22-18)ص اإلضاءةو
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 57 يف تلخيص أصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 

 فصل
 األلفات السبع

 

سبع ألفات يف سبع كلمات يف القرآن يطَلق هذا املصطلح يف رواية حفص عن عاصم على 
 هي: ،الكريم تثبت وقفًا وتسقط وصاًل

 .(1)القرآنيف كل  ژىئژ  ألف -1

(2)ژچژألف  -2
[38الكهف: ] 

(3)
. 

[10األحزاب: ] ژگ ژ ألف  -3
(4)

. 

[66األحزاب: ] ژڇ ژألف  -4
(3). 

[67األحزاب: ] ژڈ  ژألف  -5
(3). 

 وهذه الكلمة فيها وجهان:  ،[4اإلنسان: ] ژی ژألف  -6

 .حذف األلف وصاًل ال وقفًا  –
 .(5)حذفها يف احلالني  –

 (6)ژۀژ ألف  -7
[15اإلنسان: ]

(7) . 

                                                 

 .(231 -2/230) النشر(، و521البيت  /42)ص الشاطبية انظر: (1)

، فحكمها حكمها، وإمنا أفردناها بالذكر تنبيها عليها؛ حتى أنا( )لكْنألف )أنا(؛ حيث إّن أصَلها: هذه األلف هي ( 2)
 .ال ُيظن خالُف ذلك

 .(2/311) النشر(، و839البيت  /66)ص الشاطبية( انظر: 3)

 (.2/347) النشرو (،969البيت  /77)ص الشاطبية( انظر: 4)

 .(395 -2/394) النشر(، و1095، 1094، 1093ألبيات  /88)ص الشاطبيةانظر:  (5)

فليست ها من األلفات السبع هي األوىل، وأما الثانية َأِلُف اليت، سورة اإلنسانردت هذه الكلمة مرتني متتاليتني يف و (6)
 وإمنا ألفها حمذوفة وصاًل ووقفًا. ،كذلك
 .(396- 2/395) النشر(، و1095، 1094، 1093ألبيات  /88)ص الشاطبية  انظر: (7)
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 58 التحفة املالكّية
 

 اهلمزتني من كلمة باب
 

 يف كلمة الواقعتان همزتا القطع املتحركتان املتالصقتان هما  ن من كلمة:ااهلمزت
 .(1)واحدة
 ما فتارة تكون مفتوحة وتارة ُهُتوىل اهلمزتني إال مفتوحة، وأما ثانَييف هذا الباب ال تأتي ُأ

 مضمومة وتارة مكسورة.

 بتسهيل اهلمزة ُتقرأ  افإنه، ژۋژ ق، إال همزةمجيع همزات هذا الباب ُتقرأ بالتحقي
 .(2)الثانية بني اهلمزة وبني األلف

                                                 

 .(29)ص شرح النظم اجلامع(، و89)ص الطريق املأمون انظر (1)

 .(382 -1/362) النشر(، و201 -183األبيات  /17-15)ص الشاطبية انظر: (2)
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 59 يف تلخيص أصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 

 فصل
 االستفهام املكرر

 

 :(1)هو اجتماع همزتني يف كلمٍة وبعَدها كلمٌة أخرى ذاُت همزتني االستفهام املكرر. 

 الذي باستثناء  ،كرر باالستفهام يف ِكال االستفهامنيقرأ حفص يف مواضع االستفهام امل

  ے     ھ  ھ ے  ھ   ہ  ھ   ہژ قوله تعاىل: يف سورة العنكبوت؛ وهو 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ      ڭ ۇ   ڭ ڭ ڭ    ۓ   ۓ

   ەئ  ى ائ ائ   ى ې    ې   ې ې  ۉ ۉ ۅٴۇ  ۋ ۋ ۅ

 .(3)يوباالستفهام يف الثان ،قرأ فيه باإلخبار يف األولفإنه ؛ (2)ژوئ  ەئ وئ
  

                                                 

 (.22)ص خمتصر العباراتو ،(1/371) النشر :( انظر1)

 .29 - 28العنكبوت: سورة ( 2)

 .(374-1/372) النشر انظر (3)
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 60 التحفة املالكّية
 

 فصل
 (1)الوصلعلى همزة  دخول همزة االستفهام
 

، (2)َثَبَتتْ َهْمزة االستفهام وسَقَطتْ َهْمَزةُ الَوْصل ؛سِتفهامِ على َهْمَزة الوْصِلهمزةُ االإذا دخلت 
لئال يشتبه  ؛نبقي همزة الوصل؛ فإنها حينئٍذ (3)ها مفتوحةإال إذا كانت إن ابُتِدَئ بها ُيبتَدُأ ب

 ونعاملها بإحدى طريقتني: ،االستفهام باخلرب
من اهلمزة ستلتقي بالساكن الذي كان  امُلْبَدَلُة ُفوحينئذ األل ،(4)أِلًفاإبداهلا  -الطريقة األوىل

  األلِف مدًّا ُمشَبًعا. فحينئذ ال بد ِمن َمدِّ ،وهذا الساكُن سكوُنه الزم ،يلي هذه اهلمزة
 تسهيُلها. -الطريقة الثانية

                                                 

 (. 378-1/377) النشرو ،(194 ،193 ،192األبيات  /16)ص الشاطبية انظر: (1)

طذ  ﴿كما يف قوله تعاىل:  (2)
َ

عَ أ  .. أصُلها: َأ + ِاطََّلَع﴾ لَ
ٓ ءَ  ﴿كما يف قوله تعاىل:  (3) َكَرۡينِ ا  .. أصُلها: َأ + َالذََّكَرْيِن﴾ َّلذ
 .([2/632) مجال القراء]انظر  مّد الَفْرقوهذا املد يطِلق عليه البعُض:  (4)
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 61 يف تلخيص أصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 

 اهلمزتني من كلمتني باب
 

 :همزتا القطع املتحركتان املتالصقتان يف الوصل الواقعتان  هما اهلمزتان من كلمتني
 .(1)يف كلمتني
 قت اهلمزتان يف احلركة أم اختلفتا.مجيع همزات هذا الباب ُتَحقَُّق، سواء اتف 

 

 

 

                                                 

 .(91)ص الوايف انظر (1)
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 62 التحفة املالكّية
 

 باب اهلمز املفرد
 

 :(1)ِمثَلهالذي مل يالصق  هو اهلمز اهلمز املفرد. 
 .يكون اهلمز املفرد ساكنا ومتحركا 

  ژھژكلمتني، هما: حيقق حفٌص اهلمَز املفرَد، وال يبدل وال يسهل منه إال ،

 .(2)أبدل اهلمزة واًوا حيث ،ژٺژو
 

 

                                                 

 . (1/448للنويري ) شرح طيبة النشرانظر  (1)

 . (256)ص املنري يف أحكام التجويدانظر  (2)
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 63 يف تلخيص أصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 

 النقل باب

 :(1)حذف اهلمزِةمع ها قبَل الساكِن إىل اهلمزِة حركِة حتويل النقل. 
 (2)مما صح فيه النقل عن غريه من القراء مل ينقل حفص شيئا. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 (.96-95البن الناظم )ص شرح طيبة النشر(، و1/408) النشر(، و42)ص إبراز املعانيانظر ( 1)
 (.414-1/410( و)359-1/357) النشر(، و19)ص الشاطبيةانظر: ( 2)
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 64 التحفة املالكّية
 

 وقف على اهلمزال باب

حيقق حفٌص اهلمَز عند الوقف على الكلمة، سواء أكان اهلمُز متحرًكا أم ساكًنا، متوسًطا أم 
 .(1)متطرًفا

                                                 

 . (256)ص املنري يف أحكام التجويدانظر  (1)
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 65 يف تلخيص أصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 

 اإلظهار واإلدغام باب
 

فِته خملًصا إىل أن يؤتى باحلرفني منطوًقا بكلِّ واحٍد منهما على صورته ُمَوفًّى مجيَع ص :اإلظهار
 . (1)كماِل ِبْنَيِته

 أو نقول: النطق باحلرف من خمرجه، موفى مجيع صفته.
من جنس  اا مشدًدا واحًدحرًف َفُتَصيَِّرُهماساكن حبرف متحرك  احرف أن تصلهو  :اإلدغام

 .(2)ارتفاعة واحدًة الثاني يرتفع املخرج عنهما
 .(3)اني مشدًَّداكالثواحًدا حبرَفني حرًفا  لفظلأو نقول: هو ا

 واإلدغام فرع عنه. ،واإلظهار هو األصل
 :(4)من أصول اإلدغام يف النطق العربي

اإلدغام على حذف  حصوُل َفا، فإن كان متحركا َتَوقَّأن يكون احلرف األول ساكًن -
 ا.ا كبرًياحلركة، ويسمى حينئذ إدغاًم

 روف احللق والشفتني.أن اإلدغام يكثر اإلدغام يف حروف الفم واللسان، ويقل يف ح -
 يف األنَقص. م يف األقوى، وال ُيدغم األفضُلدَغأن األضعف ُي -
 أنه كلما تقاربت املخارج وتدانت َحُسن اإلدغام، وكلما تباعدت َحُسن اإلظهار. -

 : (5)وينقسم اإلدغام إىل قسمني
 .ن احلرفني متحرًكاِم ما كان األوُلوهو  :كبري -1
 .ساكًنا منهما األوُل ما كانهو و :صغري -2

                                                 
 (.11)ص اإلضاءة(، و69)ص التمهيد(، و278)ص رئمرشد القاانظر ( 1)
 (.1/231) التجويد املصور(، و33)ص سراج القارئ(، و660)ص إبراز املعانيانظر (2)
 (.69)ص التمهيد(، و38)ص سراج القارئ(، و87)ص إبراز املعاني(، وانظر 1/274) النشر (3)
 .(426للحمد )ص شرح املقدمة اجلزرية (4)
 (.275-1/274) النشرانظر ( 5)
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 66 التحفة املالكّية
 

 ؛حفصهو اإلدغام الصغري؛ إذ هو املتعلق برواية  املختصرواملقصوُد ِذْكُره من اإلدغام يف هذا 
 ؛ لذا تركُت ذكَره هنا.(1)إال يف كلمات معدودة حفصيف رواية ألن اإلدغام الكبري مل يقع 

، ژھ ژو، ژ ىئ ژو، ژۇ  ژحفص:  يف روايةومن أمثلة اإلدغام الكبري  

 .ژۈژو
َ أما   ت

ۡ
اَ۬مأ  وجهان: . وفيهامفتوحة ـفـ بنونني؛ مضمومة  (تأَمُنَنا)أصُلها: ف(2) نذ

  إخفاء النون األوىل. -األول 
 سرع بها حتى يذهب بعُضها. وُقدَِّر الذاهُب بالثلث.تطف احلركة و: أن ختوكيفيته
 إدغام النون األوىل يف النون الثانية مع اإلمشام.  –الثاني 

ا اإلمشام: أن تضم شفتيك ُبَعْيَد تسكني النون األوىل كهيئتهما عند النطق وكيفية أداء هذ
فإذا انتهى زمن الغنة تفتُح فمك على  ،وُتبِقيهما بهذا الوضع إىل أن ينتهي زمن الغنة ،بالضمة

 . (3)النون الثانية

(، َمكََّنِني)أحتاجوَنِني(، و) فأصُلها:، ژھ ژو، (4)ژىئ ژو، ژۇ ژوأما 
 ؛ فصار النطق بنون واحدة مشددة.يف كلٍّ ؛ فُأْدِغَمت النون األوىل يف الثانيةي(و)تأمروَنِن
انِعِ  وأما   ِمما وقع فيه اخلالف. ال ،وأمثاُلها فهي مما اتُِّفَق عليه يف هذا الباب بني القراء مذ

 ولعل سبب اإلدغام الكبري فيما سبق هو أنها ُرِسَمت على وجه اإلدغام.
 الُم على اإلدغام الصغري:وفيما يلي الك

 أسبابه
(5)

: 

 احلرفان خمرًجا وصفًة. تفقوهو أن ي التماثل: -1

                                                 
 . (304-1/280) النشر( انظر 1)
 (. 47-46)ص تقريب النشر(، و304-1/303) النشر(، و374، 373األبيات  /61)ص الشاطبية :انظر (2)
َ  }ولعل هذا الوصف يقرُِّب املسألَة أكثر:  (3)  ت

ۡ
َ ]ضم الشفتني[نۡ مَ أ  .{ ان

 (. 1/303) النشر(، و854البيت  /577)ص الشاطبية :انظر (4)
 (.279-1/278) النشرانظر (5)



67 
 

   

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 67 يف تلخيص أصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 

 .وهو أن يتفق احلرفان خمرجا وخيتلفا يف بعض الصفات التجانس: -2

وهو أن يتقارب احلرفان يف املخرج والصفة معا، أو يف املخرج دون الصفة،  التقارب: -3
 .أو يف الصفة دون املخرج

 شروطه
(1)

: 

 الساكن. دُّمَقَت -1
؛ باملتجانسني واملتقاربني خاصالشرط )وهذا  يًّاحلق احرًفاحلرُف األوُل  يكون الن أ -2

 (.ألن املتماثلني يدغمان مطلًقا

 .باملثلني( خاص)وهذا  (2)سكت هاَء ال يكون الساكُنن أ -3

 :أقسامه 

 :(3)ينقسم باعتبار ُحْكِمِه إىل ثالثة أقسام
 .مهاتفق القراء على إدغاوهو ما  واجب: -1

 .مل ُيدِغمه أحٌد منهموهو ما  وممتنع: -2

 .ما اخُتلف فيه بني القراء؛ فأدَغَمه بعُضهم وأظَهَره البعض اآلخروهو  جائز: -3

 :(4)وينقسم باعتبار الكمال والنقصان إىل قسمني
وبذلك يصري  ،م فيهَغبإدغامه يف املْد ذاًتا وصفًة (5)مَغاملْد أن يسقطهو و :كامل -1

 واحًدا مشدًدا. فيه حرًفا مَغم واملْدَغاملْد
 .الستكمال التشديد (اًلإدغاًما كام) :ومسي

                                                 
 (.13)ص اإلضاءةانظر ( 1)
هداية . وارجع إىل تفصيل ذلك يف ومنهم من مل يعتربه ،اختلفوا فيه؛ فمنهم من اعتربه ـ وهم اجلمهور ـهذا الشرط و (2)

 (.1/237) القاري
 (.130)ص لم القراءاتمقدمات يف ع(، و1/375) النشرانظر ( 3)
 (.236-1/235) هداية القاريانظر ( 4)
 ُيراد بسقوط املدَغم: سقوطه يف اللفظ ال يف اخلط.( 5)
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املدَغم ذاتا ال صفة بإدغامه يف املشدد فيه، أي تزول ذاته  وهو أن يسقط اقص:ن -2
وبذلك يصري املدغم واملدغم فيه حرًفا واحًدا مشدًدا تشديًدا . (1)ويبقى شيء من صفاته

 .(2)ناقًصا

 .من أجل بقاء صفة املدَغموذلك ؛ مل التشديدومسي بذلك ألنه غري مستك
 

 :(3)يف اإلدغام الصغري حفصوالتقسيم التالي يبني مذهب 

 

 
 

                                                 
 والصفة اليت تبقى يف اإلدغام الناقص إما أن غنة، وإما إطباق، وإما استعالء. (1)

واإلطباق ـ،  للنون ال للميمالغنة رى أن على قول من يـ  الواو والياء، وأيضا يف امليم كون يف إدغام النون الساكنة يفتفالغنة 
  :يكون يف إدغام الطاء يف التاء يف حنو

َ
لَمۡ واالستعالء يكون يف إدغام القاف يف الكاف يف ،  َحطُت أ مَنۡ  أ كُّ على ـ   لُ

  .اجلمهور ـمذهب 
 (.184)ص جهد املقّلانظر 

إخفاًء وليس إدغاًما، قالوا: ألن حقيقة اإلدغام  ما بقيت فيه الغنُة واعتباِر وذهب مجاعة من علماء التجويد إىل تسميِة (2)
الصحيح أن يكون لفظ األول من احلرفني كلفظ الثاني، فيصري خمرجه من خمرجه، فال يبقى للمدغم أثر، فلو كان إدغاما صحيحا 

 اء.احلقيقة إخفيف لذهبت الغنة بانقالب النون إىل حرف ال غنة فيه، فلذا هو 
 وذكر السخاوي أنهم عندما يقولون له إدغام فإمنا يقولونه جمازا.

 ومنهم من قال: هو كاإلخفاء.
 ا بينه وبني اإلدغام الصحيح من جهة، وبني اإلخفاء من جهة أخرى.تفريًق ؛اا ناقًصما أطلق عليه آخرون إدغاًمبين

 يف  قالوا: ألن وجود الغنة فيه مبنزلة اإلطباق املوجود مع اإلدغام
َ

طُت أ ََسطَت و  َح  وجوُد ، والدليل على أنه إدغاٌم ب
 .يه، إذ التشديد ممتنع مع اإلخفاءالتشديد ف

 وهذا الذي استقر عليه األمر عند املتأخرين.
 اخلالف لفظي، وال وجود له من الناحية األدائية.هذا وعلى كل حال؛ ف

 (.477-476للحمد )ص شرح املقدمة اجلزريةانظر 
 (. 86-80)ص تقريب النشر(، و29-2/2) النشر(، و24-21)ص الشاطبيةانظر: ( 3)

 .مل ُأفرِّق يف هذا التقسيم بني اإلدغام الواجب واجلائز. ومن أراد التفصيل فلريجع إىل كتب اخلالفتنبيه: 
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 (1)والتنوينأحكام النون الساكنة باب 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   فائدة:1
صورة     صحف على    ،يف األحكام املذكورة التنويَن ُكشارِ ُت التنوينكل النونات اليت ُكتبت يف امل

َۢاو اََلَُكونٗ وَ  يف التوكيِد اخلفيفَة وأعين بهذا الكالم: نوَن حيثما  ـــ  اإِذٗ نوَن و،  لَنَۡسَفَع
 .(2)ـ وَقَعْت

                                                 
 (.146-145)ص حتفة األطفال(، و29-2/22) النشر(، و24)ص الشاطبيةانظر: ( 1)
 (.2/56للنويري ) شرح طيبة النشر(، و2/619) مجال القراءظر: ان( 2)
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 وبني اللفظنيالفتح واإلمالة  باب

 :(1)َأْظَهَر ٌفوهو فيما بعده أِل بلفظ احلرف.فتح القارِئ ِلَفِمه  :راد به هناي الفتح. 
 :(2)وينقسم الفتح إىل قسمني

 باحلرف.الشخِص َفَمُه وهو نهايُة فتِح  فتح شديد: -1
 وإمنا يوجد يف لغة العجم. ، وليس من لغة العرب،ال جيوز يف القرآنهذا القسم و
 الشديد واإلمالة املتوسطة.وهو ما بني الفتح  فتح متوسط: -2
 اء، والذين ِمن بيِنهم عاصٌم.رَّمن الُق الفتِح الذي يستعمله أصحاُبهذا القسم هو و
 :قلٍب خالٍص وال  ِرْين َغبالفتحة حنو الكسرة وباأللف حنو الياء ِم َوُحْنأن َت واإلمالة

غري و... اإلمالة احملضةو ،اإلضجاعو ،اإلمالة الكربى أيًضا: وتسمى فيه. إشباٍع مباَلٍغ
 إىل اإلمالة الكربى. ْتإذا ُأْطِلَقت اإلمالة انصرَفو .(3)ذلك
 :ويقال  بني الفتح املتوسط واإلمالة احملضة. هو عبارة عن النطق باأللف حبالٍة والتقليل
 .(5)غري ذلكو... (4)بني اللفظنيو اإلمالة بني بنيو اإلمالة الصغرى: أيًضا له

                                                                                                                                                                    
 األلف   

 
 
 

 

  ووقًفا وصاًل َّ ىك ُّإال يف كلمة: ال إمالٌة مطلقا، و تقليٌلليس عند حفٍص. 
                                                 

 (.30-2/29) النشر انظر (1)
 (.30-2/29) النشر(، و204-203)ص إبراز املعانيانظر ( 2)
 (.31)ص خمتصر العبارات(، و2/30) النشرانظر ( 3)
 أي بني لفِظ الفتح ولفِظ اإلمالة. (4)
 (.49-48)ص خمتصر العبارات(، و28)ص اإلضاءة، و(2/30) النشرانظر ( 5)
 ألمين سويد. شرح املقدمة اجلزرية( مقَتَبس ِمن 6)

 اإلمالة الكربى

 الياء

 اإلمالة الصغرى

والتقليلاإلمالة الفرق بني الفتح ورسم توضيحي يبني 
(6) 

 األلف
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 (1)تراءاال باب
 

 
 

 حاالت الرتقيق:

 .إذا كانت مكسورة -1
 .وليس بعدها حرف استعالء متصل بها بها اكنة وقبلها كسر أصلي متصلإذا كانت س -2
 إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن غري مستعل، وقبله مكسور. -3

  .لينة كانت ساكنة وقبلها ياءإذا  -4
 حاالت التفخيم:

 .مفتوحة إذا كانت -1
 ساكنة وما قبلها مفتوح. إذا كانت -2

 .وما قبله مفتوح ،وما قبلها ساكن غرُي ياٍء ،ساكنة إذا كانت -3
 .مضمومة إذا كانت -4
 .ساكنة وما قبلها مضمومإذا كانت  -5
 .ساكنة وما قبلها ساكن وما قبله مضمومإذا كانت  -6
 .بكسرة غري أصلية كانت مسبوقةإذا  -7
 بعدها حرف استعالء غري مكسور يف الكلمة نفسها.  كانإذا  -8

 حاالت جواز الوجهني:

 .إذا كانت ساكنة ومسبوقة بكسر وبعدها حرف استعالء مكسور -1
 .إذا كانت ساكنة وقبلها حرف استعالء ساكن وقبلها مكسور -2

 

                                                 
 (.344)البيت  طيبة النشر(، و111-2/90) النشر(، و29-28)ص الشاطبيةقارن بـ( 1)

أحكام الراءات

التنيجيوز التفخيم والرتقيق يف ح ترقق يف أربع حاالت تفخم يف مثاني حاالت
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 73 يف تلخيص أصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 

 فوائد:

 ذهب اجلمهوُر إىل أن األصل يف الراء التفخيم.  -1

 ألصل فيها الرتقيق.وذهب البعُض إىل أن ا
وذهب آخرون إىل أنه ليس هلا أصل يف التفخيم وال يف الرتقيق؛ وإمنا َيعِرُض هلا ذلك حبسب 

 . (1)حركتها، فإن سكنت َجَرْت على حكم اجملاور هلا

يعم السكوُن السكوَن  -يف كثرٍي مما سبق من احلاالت اليت تكون فيها الراء ساكنة  -2
 الشرح. يأتي يفللوقف، وتفصيُل ذلك العارَض  األصليَّ والسكوَن

من يرى التفخيم،  فهناكخالٌف؛  ژپ ڀ ڀژ و ژپ ژ و ژىئ ژ  يف الوقف على -3
 .(2)من يرى الرتقيق، والرتقيق أْوىل هناكو

 

 

 

                                                 
 .(395-394للحمد )ص شرح املقدمة اجلزرية(، و110-2/108) النشرانظر ( 1)
 .(1حاشية 154)ص املنري(، و111-2/110) نشرال( 2)
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 74 التحفة املالكّية
 

 (1)الالمات باب
 

 :الالم تغلَُّظ إذا اجتمع فيها شرطان 
 ـ . (2)ِزيَد عليه امليُم يف آخره اللة ـ وإنتكون يف لفظ اجلأن  -األول 
 أن ال تكون مسبوقة بكسر. –الثاني 

 فإن ُفِقَد أحُد هذين الشرطني أو ِكالهما فإنها ترقَّق.
 .األصل يف الالم الرتقيق 

                                                 
 (.76)ص خمتصر بلوغ األمنية(، و116-2/111) النشرو (،30-29)ص الشاطبيةانظر: ( 1)
مذ : يراد بذلك كلمة( 2)  .ٱللذُه
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 75 يف تلخيص أصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 

 (1)الَكِلمأواخر الوقف على  باب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2) 

 

                                                 
 الطريق املأمون(، و108)ص تقريب النشر(، و128-2/120) النشر(، و31-30)ص الشاطبيةانظر: ( 1)

 (.177-171ص)
 وهذه األلف ُتَمدُّ َمدًّا طبيعيًّا. ( 2)

، ومل َأِجْد ـ فيما اطلعُت عليه ـ أحًدا َسَبَقهم إىل إطالق مد الِعَوضوكثرٌي ِمن املعاصرين اصطَلحوا على تسمية هذا املد: 
 هذا االسم على هذا املد. 

 ُجه الوقف على أواخر الكلمأو
 

 احلذف

 الرَّْوم

 اإلمشام
 

 السكون احملض يف مجيع أنواع اإلعراب والبناء

 اإلبدال

 يف:
 املرفوع واجملرور. يفالتنوين  -

 صلة هاء الضمري. -

إذا َقَرْأَنا  صلة ميم اجلمع -
 ِبِصَلِتها.

 .الياءات الزوائد -

 يف:  (2) أِلًفا لفظيًَّةالتنويُنُيبَدل 
 االسم املنصوب املنوَّن -

بتاِء )باستثناء ما لو كان ينتهي 
تأنيٍث ُرِسَمت هاًء؛ فحينئذ 
حنذف التنوين ونقف بهاٍء 

 ساكنٍة(.
 املنوَّن. املقصوراالسم  -
 .اإِذٗ لفظ  -

  ،يف املرفوع واجملرور من املعرب
 ويف املضموم واملكسور من املبين

 املرفوع من املعرب،يف 
 ويف املضموم من املبين
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 76 التحفة املالكّية
 

 .(1)تفريغ احلرف من احلركات الثالث وِمن أبعاِضهن السكون احملض:و
ـ كهيئتهما عند النطق بالضمة إشارةً إىل الضم، ويكون  اإلمشام:و ـ من غري صوتٍ  ضم الشفتني 

 .(2)هذا ُبَعْيَد النطِق باحلرف ساكًنا
؛ فُيسمع هلا الصوت باحلركة حتى يذهَب بذلك التضعيف معَظم صوِتها (3)تضعيف الروم:و

 .(4)صوٌت خفيٌّ. وُقدَِّر الذاهُب ِمن احلركِة بالثلثني
 ورد عن الكوفيني أنهم يسمون اإلمشام روًما والروم إمشاًما. فائدة:

 

 :(5)ال جيوز فيها روم وال إمشاماملواضع اليت 
 هاء التأنيث اليت ُرِسَمت باهلاء املربوطة. -1

 .ما كان حمرًَّكا يف الوصل حبركٍة عارضٍة -2
 ما كان ساكًنا يف الوصل والوقف. -3

 ما كان يف الوصل متحرًكا بالفتح غرَي ُمَنوٍَّن ومل تكن حركُته منقولًة. -4

 وأما هاء الكناية فقد اخُتلف يف اإلشارة فيها بالروم واإلمشام على ثالث مذاهب:  -5
 .فأجازهما كثرٌي من أهل األداء فيها مطلقا - 
 وَمَنَعُهما آخرون فيها مطلقا. - 
أو  وذهب مجاعة من احملققني إىل التفصيل؛ فجوَّزوهما فيها إال إذا كان قبلها ضم - 
 . وهذا املذهب هو الذي عليه العمل.ياء وأأو واو  كسر

 وقد حكى الشاطيب املذهبني االول والثالث، ومل يفضل أحدهما على اآلخر. 

                                                 
 (.23)ص خمتصر العبارات(، و45)ص اإلضاءةانظر ( 1)
 (.2/121) النشرر انظ( 2)
 أي: إضعاف.( 3)
 (.1/266) النشر(، و17)ص الشاطبية(، و18-17)ص التيسريانظر: ( 4)
 (.124-2/122) النشر(، و31-30)ص الشاطبيةانظر: ( 5)
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 77 يف تلخيص أصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 

 (1)الوقف على مرسوم اخلط باب
 

 يف الوقف. العثمانية حفااملص (2)رسِممتابعِة يف  القارِئ مذهِب بياُن :املراد بهذا الباب
 يٌّ. قسمان: قياسيٌّ، واصطالح واخلط

فالقياسي: ما طابق فيه اخلطُّ اللفَظ. واالصطالحي: ما خالفه بزيادة أو حمذف أو بدل أو وصل 
سَتوفى بياُنها يف أبواب اهلجاء من كتب العربية. وأكثر خط أو فصل. وله قوانني وأصول ُم

املصاحف موافق لتلك القوانني، لكنه قد جاءت أشياء خارجة عن ذلك َيلزم اتباعها، وال ُيتعدى 
 .(3)منها ما عرفنا سببه، ومنها ما غاب عناإىل سواها، 

ف عليها على ما يوافق خط واألصل يف ذلك أن ُيثِبت القارئ يف َلْفِظه حروَف الكلمة إذا وق
 .(4)املصحف، إال إذا وردت رواية تـخالف ذلك فَيتَِّبع الرواية

 ميكن تقسيم ما ورد يف املصحف على أربعة أقسام:و
 ما ُيلفظ وصال ووقفا، وهو عامة ما ُرسم يف املصحف. -1
َطق بغري ما ما ال ُيلفظ ال وصال وال وقفا، وهو ما زيد من احلروف على الرسم، أو ما ُين -2

 هو مرسوم. وحكُمه أن ُيرتك النطق به. 
 ما يلفظ يف الوقف دون الوصل. -3
 ما ُيلفظ يف الوصل وُيبدل يف الوقف. -4

أحكام الوقف على مرسوم اخلط تتعلق بالقسم الثالث والرابع، أما األوالن فال خالف  وعامة
 .(5)فيهما بني العلماء

                                                 
 ([.2/128) النشر]انظر  .اليت أمجع عليها الصحابة  ( املراد: خط املصاحف العثمانية1)
 رسم احلرف، ال النَّْقُط والشْكُل والرموُز وحنُو ذلك. ( املراد بالرسم:2)
 (.2/128) النشرانظر ( 3)
 (.589)ص الدر النثريانظر ( 4)
 (.641)ص للحمدشرح اجلزريةانظر ( 5)
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ى الكلمة األوىل مما رسم مفصوال لزوُم الوقِف عليها، يعين ما تقدم من جواز الوقف عل وال
وإمنا ُيذكر الوقُف على مثل هذا مما يتعلق مبا يتصل به على وجه التعريف مبذاهب األئمة فيه عند 

يوجبه قوُلهم، ال على سبيل اإللزام واالختيار؛ إذ  قياسانقطاع النَفس عنده، ِلـَخَبٍر َوَرَد عنهم، أو ل
ذلك وال على مجيع ما قّدمناه يف هذا الباب بتاّم وال كاٍف، وإمنا هو َوْقُف ضرورٍة ليس الوقف على 

 وامتحاٍن وتعريٍف ال غري.
 
 
 
 
 

 

 
(1) 

                                                 
 (.161 -2/128)النشر(، و32-31)ص الشاطبية(، و62-60)ص التيسريانظر: ( 1)

(2)أقسام الوقف على مرسوم اخلط

خمتَلف فيه بني القراء العشرة متَفق عليه بني القراء العشرة

سَماتَبَع حفٌص فيه الر
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  ياءات اإلضافة باب
 

 .(1)على املتكلم الدالُة الزائدُة هي الياُء ياء اإلضافة:
أو  الَغْيبِة هاِءإحالُل ـ عربيًة ـ أن يصحَّ ها: وعالمُت ،(2)ل واحلرفوهي تتصل باالسم والفع

 (4).(3) حملَّهااخلطاِب كاِف
 :ِة َأْضُرٍبرآن على ثالثِفي الق ضافةاإل ياءاُتو

 ياًء.  566، وُجْمَلُته َأْجَمُعوا َعَلى ِإْسَكاِنِه، َوُهَو اأَلْكَثُر َما -األول
َلاُم َتْعِريٍف َأْو -ِإمَّا َأْن َيُكوَن َبْعَدَها َساِكٌن  ،َفْتِحِه، َوَذِلَك ِلُموِجٍبَما َأْجَمُعوا َعَلى  -الثاني

َقْبَلَها َساِكٌن َأِلٌف أن يكون ُحرَِّكْت ِبالَفْتِح َحْمًلا َعَلى النَِّظرِي ِفَراًرا ِمَن احَلْذِف، َأْو وهذه  ،-ِشْبُهُه
 ،َحْمًلا َعَلى النَِّظرِي َفْتَحًةاحلركُة ِفَراًرا ِمَن الِتَقاِء السَّاِكَنْيِن، َوَكاَنْت  َوُحرَِّكِت الَياُء ِفي َذِلَك ،َأْو َياٌء

 .ِللتََّماُثِل {َعَليَّ}َو {ِإَليَّ}: َوُأْدِغَمِت الَياُء ِفي َنْحِو
 َياًء. 664َوُجْمَلُة َذِلَك ِمَن الضَّْرَبْيِن امَلْجَمِع َعَلْيِهَما 

َياًء، َوَعدََّها  212ابُن اجلزري الشاطيب ووقد عدها  ،وا ِفي ِإْسَكاِنِه َوَفْتِحِهَما اْخَتَلُف -الثالث
 .َوَزاَد آَخُروَن اْثَنْيِن آَخَرْيِن ،214 آخرونالدَّاِنيُّ َو

لرَّْسِم ِلَحْذِفَها ِفي ا ؛َهِذهِ اأَلْرَبعِ ِفي َبابِ الزََّواِئدِ َأْوَلى ِذْكَرولكن ابن اجلزري والشاطيب َذَكَرا أن 
 .َوِإْن َكاَن َلَها َتَعلٌُّق ِبَهَذا الَباِب ِمْن َحْيُث َفتُحَها َوِإْسَكاُنَها َأْيًضا

يف ياءات اإلضافة، غرَي  حفصهذا جممُل القوِل يف ياءات اإلضافة. وسأفصُِّل فيما يلي مذهَب 
 :(5)فأقولُمَميٍِّز بني ما كان موضع اتفاق أو موضع خالف بني القراء. 

 

 

                                                 
 (.53)ص إلضاءةا(، و163-2/162) النشرانظر ( 1)
 (.2/162) النشرانظر ( 2)
 (.387البيت  /32)ص الشاطبيةانظر ( 3)
 (.227( و)ص219)ص الطريق املأمونانظر ( 4)
 .النشرومن أراد التمييز بينهما فلريجع إىل كتب اخلالف، وال سيما كتاب: ( 5)
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  :مما مل تدغم فيه الياء فيما قبلها القسم املسبوق بغري األلفتفصيل  هذاو

 :(1)همزة قطع الواقع بعده -1

 أربع كلمات يف ثالثة عشر موضًعا:باإلسكان عدا  قرأه

 .ژڻ     ں  ژ -

 .ژ ٹ     ٹ   ٿ  ژ -

 .ژ ہ ہ  ژ -

                                                 
 (.170 -2/163) النشر(، و33 -32)ص الشاطبيةانظر ( 1)
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 .ژڎ   ڎ  ژ -

 .ژپ        پ     پ  ژ -
 :(1)لالم التعريف مصاحبٌة وصٍل دها همزُةالواقع بع -2

 .ژۆ ۈ  ژ، وهي: إال ياء واحدة فتحبال قرأه
 :(2)عن الم التعريف ٌةردجم وصٍل الواقع بعدها همزُة -3

 قرأها كلها باإلسكان.
 :(3)ما سبق اهلجاء غرَي من حروِف الواقع بعدها حرٌف -4

 قرأها باإلسكان إال الياءات اآلتية:

 ژڳ  ژ. 

 ژوئ  ژ. 

 ژٺ  ژ. 

 { ڱ ڱ ڱ ڳ }. 

 ژڑ    ژ  ڈ   ژ    ڈ ژ. 

 ژ  ں   ں ژ.  

 ژ    ڈ   ڈ   ڎ ژ. 

 ژ ۉ ۉ  ۅ ۅ      ۋ ژ. 

  ژڭ    ۓ ڭ   ۓژ. 

 ژڦ    ڦ ژ.  
 

                                                 
 (.171-2/170) النشر(، و34-33)ص الشاطبيةظر ان( 1)
 (.2/171) النشر(، و34)ص الشاطبيةانظر ( 2)
 (.176-2/171) النشر(، و34)ص الشاطبيةانظر ( 3)
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 فوائد: 

وأما يف الوقف فُتَسكَُّن الياُء  ،ن ياءات اإلضافة مطلًقا فهو يف الوصل فقطِم اْنَفَتَحما  -1
 .(1)ولنٍيحرَف مدٍّ 

قبل همزةِ وصلٍ فإنها ُتحَذفُ لفًظا يف الوصل للتخلص من التقاء  إذا سكنت ياء اإلضافة -2
 .(2)يف الوقف؛ النتفاء العارضتثبُت الساكنني، و

 اإلسكان يف ياءات اإلضافة هو األصل األول، والفتح أصل ثاٍن. -3

 .(3)كل ياءات اإلضافة حلفص وافَقت رسَم املصحف -4

                                                 
 (.2/176) النشرانظر ( 1)
 املصدر السابق.( 2)
 (.280)ص «األصول النريات»( 3)
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 ياءات الزوائد باب
 

 :(1)يف التالوة على رسم املصاحف العثمانية الزائدُة املتطرفُة الياُءهي  الياء الزائدة. 
عكسه الكلمة، و أصلي. فالزائد ما ليس بالِمما هو وهي بعد ذلك تنقسم إىل ما هو زائد و

 .األصلي
 :(2)واجلدول التالي يوضح الفرق بني ياءات اإلضافة والياءات الزوائد

 

  بسورة النمل؛  ژپ  ژياء  :هي ،إال ياًء واحدة فقطمن ياءات الزوائد حفص مل يثبت
 .(3)حذُفهاو ،إثباتها ساكنةفأثبتها يف الوصل مفتوحًة، وله عند الوقف عليها وجهان: 

  

                                                 
 (.2/179) النشر(، و305)ص براز املعانيإ(، و420البيت  /34)ص الشاطبيةانظر: ( 1)
 (.50)ص اإلضاءة(، و163-2/162) النشرانظر: ( 2)
 .(121-118)ص تقريب النشر(، و192 -2/180) النشر(، و36-34)ص الشاطبية :( انظر3)

 الزوائد الياءات اءات اإلضافةي
 تكون يف األمساء واألفعال فقط تكون يف األمساء واألفعال واحلروف

 يف الرسمحمذوفة  الرسمثابتة يف 

 اخلالف فيها بني القراء دائر بني احلذف واإلثبات اخلالف فيها بني القراء دائر بني الفتح واإلسكان

 وزائدةتكون أصلية  زائدةإال تكون ال 

 اخلالف فيها جاٍر يف الوصل والوقف اخلالف فيها جاٍر يف الوصل فقط
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 الثالثالقسم 
 التتمة
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ال بد للقارئ من معرفتها  فصِذكرَ مسائلَ هامةٍ حل -كما ذكرنا يف املقدمة-تتضمن هذه التتمةُ 
 جيًدا، وهي ست مسائل:

 حتريك احلرف الساكن الواقع قبل همزة الوصل. -1
 السكت. -2
 (.َيِه( و)َوُهالضمريان ) -3
 .{ُمونصخـَي}و {هديَي}و {َتعدوا}و {ِنعما} -4
 .وباُبها {قيل} -5
 {ضعفا}و {عفض} -6
 .{مبصيطر}و {املصيطرون}و {بصطة}و {يبصط} -7
 التكبري. -8

 وهذه املسائل بعُضها خاص مبوضعه، وبعُضها مطَِّرٌد يف القرآن الكريم، وإليك تفصيُل ذلك:
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 حتريك احلرف الساكن قبل همزة الوصل)1(
  (2)، من غري صلةبالضمفإنَُّه ُيَحرَّك  ٍعْمميَم َج الساكَن احلرُفإذا كان. 
 بالفتح فإنَُّه ُيَحرَّك ِمْنإذا كان نوَن و. 

  ه حيرَّك بالضم.فإن (َّ ىل مل ُّٱ)حنو: وإذا كان واَو اجلماعِة الليَّنَة 

  تفصيُل ذلك يف باب ياءات اإلضافة.وإذا كان ياء إضافة فقد سبق 
 (3)ـ أيًضاـ  بالفتحفإنَُّه ُيَحرَّك  آل عمران يف أول سورة ﴾ الٓمٓ  ﴿ وإذا كان امليَم األخرية ِمن. 
 بالكسرفإنَُّه ُيَحرَّك  وإذا كان غرَي ما سبق. 

نا على وأما إذا وقف ،واعلم أن مجيَع ما ُذِكَر ِمن احلاالت السابقة إمنا هو يف الوصل فحسب
 الساكن فإننا نقف بالسكون؛ النتفاء علة التحريك.

 
 

                                                 

 .(216 -213)ص «شرح قرة العيون»(، و265)ص «املنري»(، و53-52)ص الثمر اليانعانظر  (1)
 (.1/274) النشر(، و113البيت  /18)ص الشاطبيةانظر  (2)
 (.58)ص البدور الزاهرةانظر ( 3)



87 
 

   

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 87 يف تلخيص أصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 

 السكت
 :(1)َغْيِر َتَنفٍُّس نِم ،الوقِف َعاَدًة ِنمهو دون زمًنا َقْطُع الصوِت ز السكت. 
 ستة مواضعسكٌت يف  الشاطبيةمن طريق  فصحل: 

 .ژېې  ژالسكت على ألف  –األول 

 .ژەئوئوئ ژسكت على ألف ال – ثانيال

 .ژڦڄ ڄژالسكت على النون يف  – ثالثال

 .ژچچ چ ژالسكت على الالم يف  – رابعال
 .(2)عند وصل آخر سورٍة بأوِل سورة التوبة ـ يف أحد الوجهني ـ – امساخل
  .(4()3)َهلََك بـ  َماَِلَهۜۡۡ عند وصل  – سادسال

 ة املوقوف عليها.الكلمة املسكوت عليها تعاَمل معاملَة الكلم  

 

                                                 
  .(1/240) النشرانظر  (1)
  .َتقدََّم ِذْكُر األوجِه اجلائزِة بني سورتي األنفال والتوبة يف باب البسملة (2)
 َوْجَهِي الوصِل. يف أحد الوجهني: أعين بالوجهني يف قوليو
هۜۡۡ نقف على ملختار يف هذا املوِضع أن ا (3) هۜۡۡ وإن َوَصْلنا فاملختار أن نسكت على هاء . وال َنِصل َماَِلَ اَِلَ   َم
  لطيفًة وال ندغَمها يف اهلاء اليت بعدها. سكتًة

  واهلل أعلم. وقد َمرَّ بنا يف باب اإلظهار واإلدغام أن اجلمهور على عدم جواِز وجِه اإلدغام، وهذا هو القول الراجح.
 إبراز املعاني(، و1079البيت  /86)ص الشاطبية(، و612)ص جامع البيان يف القراءات السبعانظر:  (4)
 .(217ص)«شرح قرة العيون»(، و1/237) هداية القاري(، و2/21) النشر(، و194)ص
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 ِهَ و وَ هُ 
 

 مكسورة مطًقا. (هي)ومة مطلًقا، وهاء هاء )هو( مضم
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انِعِ  َهِ و وا  دُ َتعۡ و مذ يي ِ ونَ خِ ـَ يو د  ُم ِ  ص 
انِعِ  حفص قرأ  َهِ  قرأ وبكسر العني مع تشديد امليم،  مذ يي ِ بكسر اهلاء مع تشديد  د 
ُمونَ خِ ـَ ي قرأ والدال،  ِ إسكان العني ب وا  دُ َتعۡ وقرأ كسر اخلاء مع تشديد الصاد، ب ص 

 .(1)لدالوختفيف ا

                                                 
(، 988البيت  /79و)ص (748البيت  /59و)ص (612البيت  /49و)ص (536البيت  /43)ص الشاطبيةانظر:  (1)

 (.354-2/353( و)284-2/283( و)2/253و) (236-2/235) النشرو
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 90 التحفة املالكّية
 

 هاوباب   قِيَل 
قرأها بإخالِص كسِر  –حفٌص )ِقيَل( وحنَوه ِمن ُكلِّ فعٍل أجوٍف مبينٍّ ِلَما َلْم ُيَسمَّ فاعُله قرأ 
  .(1)أوائلها

                                                 
 .(2/208) النشر(، و448، 447األبيات  /36)ص الشاطبيةانظر:  (1)
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 (1)فاعۡ َض و فعۡ َض 
 مب زب  رب يئ ىئ ٱُّحفٌص )ضعف( و)ضعفا( يف قوله تعاىل يف سورة الروم: قرأ 

قرأهما بفتح الضاد يف  - َّ ىثنث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
 .(3)، وبضمِّها(2)املواضع الثالث

املخالفة بني هذه املواضع فتحا وضما يف التالوة الواحدة، فإما أن ُتقرأ  مع مالحظة أنه ال جيوز
  ا، وإما بالضم مجيًعا.بالفتح مجيًع

 

 

                                                 
 (.723)البيت  الشاطبيةانظر:  (1)
 وهو ما قرأ به على عاصم. (2)
 وهو ما اختاره لنفسه من قراءته على غري عاصم. (3)
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 {مبصيطر}و {املصيطرون}و {بصطة}و {يبصط}
 

  :قرأ ُي َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ُّ، وقوله: َّخف حف جف ُّٱيف قوله تعاىل
 .(1)فقط بالسني

 :(2)الصادبني وسُيقرأ بال َّ مت زت رت ُّٱ يف قوله تعاىل. 

  (3)فقط ُيقرأ بالسني َّ جم  هل مل ُّٱ قوله تعاىل:يف. 
 

 

                                                 
 .(515 - 514البيت  /41)ص الشاطبيةانظر: ( 1)
 .(1049البيت  /84)ص الشاطبيةانظر: ( 2)
 .(1109البيت  /89)ص الشاطبيةانظر: ( 3)



93 
 

   

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 93 يف تلخيص أصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 

 التكبري
 قول: )اهلل أكرب( قبل البسملة، وَذَكَر بعُضهم له صيًغا ُأَخَر تزيد على هذا اللفظ. التكبري:

، وإمنا أوردُته «الشاطبية»من طريق  حفصال يتعلق برواية  -يف حقيقة األمر-ملبحث وهذا ا
 .(1)هللتنبيه على ذلك؛ دفًعا ملا قد يتوهمه بعض الطلبة من خالِف

                                                 
 .(36-33)ص تقريب النشر(، و429-2/410) النشر(، و91-90)ص الشاطبيةانظر: ( 1)



  

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 94 التحفة املالكّية
 

 قصر املنفصل عند حفص
إال التوسط،  «الشاطبية»حلفص من طريق   املدَّ املنفصَل ليس فيهمر بنا يف باب املد والقصر أّن

فإذا ما أراد القارئ برواية حفص أن يقصر املنفصل فإن ينبغي أن يراعي اخلالفات املرتتبة على 
. بعُض اخلالفات «الشاطبية»بني طريق وُطُرَق حفٍص اليت فيها قصُر املنفصل   بنيذلك، وذلك ألّن

عن طريق عمرو بن الصباح، وأما الطرق املتفرعة وكّل هذه الطرق )أي طرق القصر( إمنا تتفرع 
 عن طريق عبيد بن الصباح فليس فيها قصر للمنفصل.

 :كتابجند أنها طريُق الفيل من  «الشاطبية»إىل طريق طُرق القصر أقرِب  وإذا نظرنا إىل

يف وقد ذكرُت إسناَدها  ألبي الكرم الشهرزوري. «املصباح الزاهر يف القراءات العشر البواهر»
عند سرِد األسانيد اليت أدت إلّي رواية حفص. وهذا اجلدول يبني الفروق اليت بني هذه  املقدمات

 :«الشاطبية»الطريق وطريق 

 
 

، وسأعّدل يف اجلدول بعُدثبوِته من البحث يف  ألني مل أنتِه ؛التكبرَي يف اجلدوِلمل أذكر : تنبيه
 .-إن شاء اهلل-عندما أنتهي من ذلك 
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 خامتة
 

أهمية العناية ب ِعْلَمي التجويد والقراءات إخواني طالَبحب أن ُأَذكَِّر ُأويف خامتة هذا الكتاب 
. (2)ما َيقرأ به  وإتقاِنعلى ضبطِِ؛ فإن هذا اجلانب يعنيُ الطالب (1)نْيَمْلالِعالنظريِّ هلذين باجلانب 

وتتأكَُّد أهمية العناية بهذا اجلانب أكثر يف حقِّ َمن يريُد احلصوَل على اإلجازة والتصدَُّر لإلقراء، 
 وهذا أمٌر ال خيفى على َشِريِف ِعْلٍم.

ِب القرآِن عمَّا يقُع من اخللل بسبب ِقلَِّة أو انعداِم عنايِة وإننا لو َفتَّشنا اليوَم يف أوساِط طال
َنِجُد ِمن هؤالء َمن ال يستطيع أن ُيدرَِّس مثاًل: فؤَسُف له، ما ُيلرأينا  -الكثرِي منهم بهذا اجلانِب 

، وَمن يقرأ بأوجه ال تصح، وجند منهم كذلك َمن وَمن يقع يف َخْلِط الطُُّرق ،(3)أو القراءات التجويَد
، فضاًل عن أن يستطيع الرتجيَح بني األقوال (4)ال يستطيع أن مييَز بني األقواِل املعَتَبَرِة وغرِي املعَتَبَرِة

 املعَتَبَرة! بل إّن بعَضهم ال يعرف ما هي الكتُب املعتَمدة يف هذين الَفنَّْين!
التقصرُي والتفريُط منهم؛ وإمنا هو ِمن شيوخهم الذين مل يهتموا  ولكّن الكثري من هؤالء ليس

بتعليمهم هذا اجلانب، بل ومل يقوموا ـ على األقل ـ بتنبيههم إىل أهميته وإرشادهم إىل َتَعلُِّمه 
 وتوجيههم يف ذلك، ثم بعد ذلك أجازوهم وأِذنوا هلم بالتدريس واإلقراء وُهْم َلْم يتأهلوا َبْعُد.

          ال يفتُش عن  -الشيوخ ـ مع األسف! ـ إذا جاَء أحَدهم الطالُب ليقرأ عليه  كثرٌي من
مستواه يف اجلانب النظري، بل ورمبا يقرُأ عليه الطالُب القرآَن ُكلَّه دون أن يوقَفه ويسأَله ـ ولو مرًة 

           ئ مبا أجزته أن يقرأ ويقرواحدًة ـ، ثم إذا انتهى الطالُب ِمن اخلتمة؛ يكُتُب له يف اإلجازة: 

                                                 
 الرعاية( وَمكِّيُّ بُن أبي طالب يف 1/199) النشر( ويف 54-50)ص منجد املقرئنييف اجلزري  ابُنوقد َسطََّر ( 1)
 ( كالًما نفسًيا حول هذا املوضوع ينبغي لطالب القرآن أن يقرأه ويتأمََّله.92-86)ص

معرفة القواعِد، والضوابِط، واالستثناءاِت، ومواضِع االتفاق ومواضِع اخلالف، وُحَجِج  أنه يعينه على :ومن ذلك (2)
منها  ما ُيقَرُأ به الُطُرِق، واإلملاِم باألوُجه، ومعرفِة واألقواِل الضعيفة والشاذة، ومصطلحاِت الفن، وعلى التمييِز بني املختلفني،

 . إىل غري ذلك من املصاحل.وما ال ُيقَرُأ به..
 إْذ فاقُد الشيء ال يعطيه! ( 3)
 فيأخذ أحياًنا بأقواٍل شاذٍة ال َسناَم هلا وال خطام!( 4)
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 ، فيذهُب الطالُب املسكنُي وهو يظن أنه أهٌل لذلكيف أي مكاٍن َحلَّ ويف أيِّ ُقْطٍر َنَزَل ،قرأ عليَّ
 حقًّا؛ فيتصدر للتدريس واإلقراء َوَحاُلُه هذه؛ فيقُع ما ُيخشى أن يكون، فإنا هلل وإنا إليه راجعون!  

 

 
 

 ،وبتوفيِقه وتسديِده صواٍب َفِمن اهلِلما كتبُت ِمن في فما كانكتابَته.  هذا آخُر ما َيسََّر اهلُل 
 .(1)هنِم اهلَل وأستغفُر ،الشيطانِمن ن نفسي وِمن خطٍإ فِم فيه وما كان

 

اللهم أصلح أحوالنا، ووفِّْقنا ملا حتب وترضى، وارزقنا اإلخالص يف القول والعمل ويف السر 
َك وخاصَُّتك، واجعلنا ممن يقيم حروَف القرآِن والعلن، واجعلنا ِمن أهل القرآن الذين هم َأْهُل

وحدوَده، وارزقنا تالوته على الوجه الذي يرضيك عنا، واهدنا به سبل السالم، وأخرجنا به من 
الظلمات إىل النور، واجعله حجًة لنا ال علينا، وارفع لنا به الدرجات، وأنِقذنا به من الدََّركات، 

 ا ولوالِدينا وجلميع املسلمني، برمحتك يا أرحم الرامحني!وكفِّر عنا به السيئات، واغفر لن
 أمجعني!على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلِّْم وباِرْك  مالله وصلِّ

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني. 
 

 كتبه

 
 

                                                 
أن يراسلين ـ مشكوًرا ـ على العنوان  -أو كان لديه اقرتاح  ما يستحق التنبيهرجو من كلِّ أٍخ ناصٍح وجَد أل إني( و1)

 ـ. ية ـ إن شاء اهلل ؛ حتى أتدارَك ذلك يف الطبعات التال  Ali_almaliki_1406@yahoo.com الربيدي:
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 97 يف تلخيص أصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 

 ت املصادر واملراجعْسِرْهِف
 

 

 يم.القرآن الكر -1

عمان، الطبعة األوىل، سنة  –لغامن قدوري احلمد، دار عمار  أحباث يف علم التجويد -2
 هـ.1422
، حتقيق عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيمألبي شاَمة  ِمن ِحْرز األماني إبراز املعاني -3

 هـ. 1349مصر، سنة  –إبراهيم َعْطوة عوض، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احلليب 

ِلَحَسن بن خلف احلسيين، ضبط ومراجعة حممد    أبو  لربية بتحريرات الشاطبيةإحتاف ا -4
 هـ. 1422اخلري ومجال الدين حممد َشَرف، دار الصحابة للرتاث بطنطا، سنة 

لعلّي بن حممد الضَّبَّاع، اعتنى به مجال الدين حممد  إرشاد املريد إىل مقصود القصيد -5
 هـ. 1427ة للرتاث بطنطا، سنة شرف وعبد اهلل علوان، دار الصحاب

حملمد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر  أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن -6
 هـ. 1415بريوت، سنة  –اجلكين الشنقيطي، دار الفكر 

ضبط وحتقيق حممد فالح املطريي، من  اجلزرية وحتفة األطفالاملقدمة اإلحكام يف ضبط  -7
 هـ. 1429ساجد بوزارة األوقاف الكويتية، الطبعة األوىل، سنة منشورات قطاع امل

مني بن أل )رسالة ماجستري( وأثُره يف القراءات ،مراحُله ،االختيار عند القراء .. مفهوُمه -8
 هـ. 1421 مكة املكرمة، سنة – جامعة أم القرى، ِمن مطبوعات إدريس بن عبد الرمحن فالته

لغامن قدوري احلمد، جملة معهد اإلمام الشاطيب  نواعهاإلمشام يف اللغة.. حقيقته وأ -9
 هـ.1431للدراسات القرآنية، العدد التاسع، سنة 

 -ألماني بنت حممد عاشور، مدار الوطن للنشر  األصول النريات يف القراءات -10
 هـ. 1432السعودية، الطبعة الثالثة، سنة 

 -بَّاع، املكتبة األزهرية للرتاث لعلّي بن حممد الضَّ اإلضاءة يف بيان أصول القراءة -11
 هـ. 1420القاهرة، الطبعة األوىل، سنة 
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 98 التحفة املالكّية
 

ألبي األصبغ عبد العزيز بن علي بن حممد بن الطحان  اإلنباء يف جتويد القرآن -12
األندلسي، حتقيق أمحد بن حممد القضاة، من منشورات مجعية احملافظة على القرآن الكريم باألردن، 

 هـ. 1421الطبعة األوىل، سنة 

، دار القاضيبن عبد الغين  عبد الفتاحل البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة -13
 هـ. 1401بريوت، الطبعة األوىل، سنة  –الكتاب العربي 

سنة  دمشق، الطبعة الثالثة، – الغوثانيدار  ،ألمين بن رشدي سويد التجويد املصور -14
 هـ. 1434

إلبراهيم بن علي بن علي بن شحاتة  لمات القرآنيةالتحفة السمنودية يف جتويد الك -15
 السمنودي، نسخة مصفوفة على الكمبيوتر.

ألبي احلسن طاهر بن عبد املنعم بن غلبون احلليب، حتقيق  التذكرة يف القراءات الثمان -16
 جدة، الطبعة االوىل، -أمين رشدي سويد )رسالة ماجستري(، اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم 

 هـ.1412سنة 
، حتقيق غامن ألبي اخلري حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري التمهيد يف علم التجويد -17

 هـ. 1421بريوت، الطبعة األوىل، سنة  –َقدُّوري احَلَمد، مؤسسة الرسالة 

، تصحيح أوتوبرتزل، عمرو عثمان بن سعيد الداني ألبي التيسري يف القراءات السبع -18
 هـ. 1404بريوت، الطبعة الثانية، سنة  –ع، دار الكتاب العربي مراجعة علي الّضّبا

ألبي حامت حممد بن ِحبَّان بن أمحد بن حبان التميمي الُبْسيت، مطبعة جملس  الثقات -19
 .هـ 1393اهلند، الطبعة األوىل، سنة  –دارة املعارف العثمانية حبيدر آباد الدََّكن 

، مِِن مد نبهان بن حسني ِمْصريحمل ون عن نافعالثُُّمر اليانع يف رواية اإلمام قال -20
 هـ. 1427إصدارات موقع املؤلِّف على شبكة اإلنرتنت، الطبعة الثالثة، سنة 

، حتقيق عبد الرمحن بن ألبي حممد عبد الرمحن بن أبي حامت الرازي اجلرح والتعديل» -21
اهلند، الطبعة  –ية حبيدر آباد الدََّكن حييى اْلُمَعلِِّمّي الَيَماني، مطبعة جملس دارة املعارف العثمان

 هـ 1371األوىل، سنة 



99 
 

   

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 99 يف تلخيص أصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 

حتقيق ، قيعبد الواحد بن حممد الباهلي املاَلألبي حممد  الدر النثري والعذب النمري -22
بريوت، الطبعة األوىل، سنة  – دار الكتب العلمية، علي حممد معوضوعادل أمحد عبد املوجود 

 هـ.1424
الشافعي،  زكريا بن حممد األنصاريألبي حييى  شرح املقدمة الدقائق اْلُمْحَكَمة يف -23

تعليق حممد ِغَياث صبَّاغ، مراجعة أبي احلسن حمي الدين الكردي، طبع مطبعة الشام، توزيع مكتبة 
 هـ. 1412دمشق، الطبعة الرابعة، سنة  –الغزَّالي 

ن أبي طالٍب الَقْيِسّي، ألبي حممد َمكِّّي ب الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة -24
 هـ. 1417عمان، الطبعة الثالثة، سنة  –حتقيق أمحد حسن فرحات، دار عمار 

 .حرز األماني ووجه التهاني=  الشاطبية -25
لعبد الفتاح السيد َعَجمي امَلْرَصِفي، مطبعة  الطريق املأمون إىل أصول رواية قالون -26

 هـ. 1390الوىل، سنة ، الطبعة امصر - عيسى البابي احلليب وشركاه

ألبي العباس أمحد بن يوسف، املعروف بالسمني  العقد النضيد يف شرح القصيد -27
 احلليب، جمموعة رسائل علمية مقدمة جلامعة أم القرى. 

مصر، الطبعة  –، صادر عن جممع اللغة العربية بالقاهرة، مكتبة الشروق املعجم الوسيط -28
 هـ.1432اخلامسة، سنة 

ألبي اخلري حممد بن اجلزري، حتقيق علي بن  ا على قارئ القرآن أن يعلمهاملقدمة فيم -29
 هـ.1437أمري املالكي، الطبعة الثالثة، سنة 

لعلي بن سلطان القاري، حتقيق أسامة عطايا،  املنهح الفكرية يف شرح املقدمة اجلزرية -30
 هـ.1433الطبعة الثانية، سنة 

نشر مجعية احملافظة على القرآن  املتخصصني،جملموعة من  املنري يف أحكام التجويد -31
 هـ.1435، والطبعة السادسة والعشرون، سنة .هـ 1425الكريم باألردن، الطبعة اخلامسة، سنة 

صادرة عن وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت، طباعة  املوسوعة الفقهية -32
  هـ. 1406الكويت، الطبعة الثانية، سنة  –ذات السالسل 
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 100 التحفة املالكّية
 

لعبد الوهاب بن حممد القرطيب، حتقيق غامن قدوري احلمد، الطبعة  وضح يف التجويدامل -33
 هـ.1422األوىل، سنة 

أشرف على  ،ألبي اخلري حممد بن حممد بن حممد اجلزري النشر يف القراءات العشر -34
عة بريوت )مصوَّرة عن طبعة املطب –دار الكتب العلمية  ،تصحيحه ومراجعته علي بن حممد الضباع

 التجارية الكربى(. 

ُجدَّة،  –، مكتبة السوادي القاضيبن عبد الغين عبد الفتاح ل الوايف يف شرح الشاطبية -35
 هـ 1420الطبعة اخلامسة )واألوىل ملكتبة السوادي(، سنة 

حملمد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين )الشهري  تاج العروس ِمن جواهر القاموس -36
 هـ. 1385عة األوىل، سنة ق حسني نّصار، مطبعة حكومة الكويت، الطبمبرتضى الزَِّبيدي(، حتقي

 بريوت. – دار الكتاب العربي، صادق الرافعيملصطفى  «تاريخ آداب العرب -37
حتقيق  ،حملمد بن أمحد بن عثمان الذهيب تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم -38

 هـ. 1413سنة  ،الطبعة الثانية ،تبريو –دار الكتاب العربي  ،عمر عبد السالم التدمري

 .اجلزرية وحتفة األطفالاملقدمة اإلحكام يف ضبط =  حتفة األطفال -39
 .تفسري القرآن العظيم=  ابن كثريتفسري  -40
 .جامع البيان يف تأويل آي القرآن=  الطربيتفسري  -41
 دمشقيمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الألبي الفداء إ تفسري القرآن العظيم -42

 هـ. 1420سنة  ،الطبعة الثانية رياض،ال – دار طيبة ،سالمةالسامي بن حممد حتقيق  الشافعي،

ألبي الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالني، حتقيق أبي األشبال  تقريب التهذيب -43
 هـ. 1423الرياض، الطبعة الثانية، سنة  –صغري أمحد شاِغف الباكستاني، دار العاصمة 

القاهرة، الطبعة  -إليهاب بن أمحد ِفْكري حيدر، املكتبة اإلسالمية  طبيةتقريب الشا -44
 الثانية.

، وضع حواشيه عبد اهلل حممد بن حممد بن حممد بن اجلزريألبي اخلري  تقريب النشر -45
 هـ. 1423بريوت، الطبعة األوىل، سنة  -ابن حممد اخلليلي، دار الكتب العلمية 



101 
 

   

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 101 يف تلخيص أصول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 

أمحد بن علي بن حجر العسقالني، مطبعة جملس دائرة ألبي الفضل  تهذيب التهذيب -46
 هـ. 1325اهلند، الطبعة األوىل، سنة  –املعارف النظامية حبيدر آباد الدََّكن 

ألبي احلّجاج مجال الدين يوسف بن عبد الرمحن  تهذيب الكمال يف أمساء الرجال -47
 هـ. 1400الطبعة األوىل، سنة بريوت،  –املزِّّي، حتقيق بشَّار عوَّاد معروف، مؤسسة الرسالة 

غاية حملمد بن عمر بن سامل َباْزُمول، ومعه  تهذيب وترتيب اإلتقان يف علوم القرآن -48
، دار ألمحد بن عمر بن سامل بازمول البيان يف ختريج أحاديث وآثار تهذيب وترتيب اإلتقان

 هـ. 1430مصر، الطبعة األوىل، سنة  -االستقامة 

، حتقيق عمرو عثمان بن سعيد الداني ألبي قراءات السبع املشهورةجامع البيان يف ال -49
 .هـ 1426، الطبعة األوىل، سنة بريوت -حممد صدوق اجلزائري، دار الكتب العلمية 

ألبي جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري الطربي،  جامع البيان يف تأويل آي القرآن -50
اكر، راجعه وخرج أحاديثه أبو األشبال أمحد حممد شاكر، حققه وعلَّقَ حواشيه أبو فهر حممود حممد ش

 .هـ 1420بريوت، سنة  –مؤسسة الرسالة 
، حتقيق علي بن حممد السخاوي ألبي احلسن َعَلم الدين مجال الُقرَّاء وكمال اإلقراء -51

 .هـ 1418دمشق، بريوت، الطبعة األوىل، سنة  –مروان العطية وحمسن خّرابة، دار املأمون للرتاث 
حملمد بن أبي بكر املرعشي، املعروف بساجقلي زاده، حتقيق سامل قدوري  جهد املقل» -52

 هـ.1429احلمد، دار عمار، الطبعة الثانية، سنة 
، حتقيق حممد متيم حممد القاسم بن ِفريُّه الشاطيب ألبي حرز األماني ووجه التهاني -53

 هـ 1426لطبعة الرابعة، سنة املدينة النبوية، ا –الزُّعيب، توزيع مكتبة دار اهلدى 

حتقيق وتعليق مجال ، اْلَمزَّاِحيلسلطان بن أمحد  رسالة يف أجوبة املسائل العشرين -54
 هـ. 1423سنة  ،الطبعة األوىل ،دار الصحابة للرتاث بطنطا ،الدين حممد شرف

ألبي البقاء علي بن عثمان العذري  سراج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهي -55
غدادي )املعروف بابن القاِصح(، راجعه علي بن حممد الضباع، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الب

 هـ. 1373مصر، الطبعة الثالثة، سنة  -احلليب وشركاه 
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حملمد ناصر الدين  سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثُرها السيء يف األمة -56
 هـ.. 1412سنة الرياض، الطبعة األوىل،  –األلباني، مكتبة املعارف 

لعلي بن حممد الضباع، عناية مجال حممد  «مسري الطالبني يف رسم وضبط الكتاب املنري» -57
 هـ.1433طنطا، الطبعة األوىل، سنة  –شرف، دار الصحابة 

، أشرف على حتقيقه شعيب مد بن أمحد بن عثمان الذهيبحمل ِسَير أعالم النبالء -58
 هـ. 1405عة الثالثة، سنة الطببريوت،  –األرنؤوط، مؤسسة الرسالة 

مصر، الطبعة األوىل، سنة  –ألمحد احلمالوي، دار الفرقان  «شذا الَعْرف يف فن الصرف» -59
 هـ.1436

لعلي بن أمري املالكي، الطبعة األوىل،  «شرح قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون»  -60
 هـ.1438سنة 

 .اإلتقان لتالوة القرآنج: الدمشقي، برنام يدمين رشدي سوألشرح املقدمة اجلزرية -61
غامن َقدُّوري احَلَمد، من منشورات معهد اإلمام الشاطيب جُبدة، ل املقدمة اجلزريةشرح  -62

 .هـ 1429الطبعة األوىل، سنة 
لعبد الرزاق بن عبد احملسن البدر،  شرح املنظومة امليمية يف الوصايا واآلداب العلمية -63

 .هـ.1432انية، سنة اجلزائر، الطبعة الث –دار الفضيلة 
تصحيح  ،لعبد الفتاح بن عبد الغين القاضي شرح النظم اجلامع لقراءة اإلمام نافع -64

، الطبعة األوىل ،القاهرة –املكتبة األزهرية للرتاث  أمحد، وضبط وتعليق السادات السيد منصور
 .هـ 1420سنة 

 .كنز املعاني شرح حرز األماني=  شرح ُشْعَلة -65
ألبي القاسم حممد بن حممد بن حممد النَُّوْيري، تقديم وحتقيق جمدي  نشرشرح طيبة ال -66

 هـ. 1424بريوت، الطبعة األوىل، سنة  –، دار الكتب العلمية حممد سرور سعد باْسلوم

ألبي بكر أمحد بن حممد بن حممد بن حممد اجلزري )ابن الناظم(،  شرح طيبة النشر -67
 هـ. 1420بريوت، الطبعة الثانية، سنة  –ب العلمية ضبطه وعلق عليه أنس مهرة، دار الكت
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حملمد بن عبد الرمحن اخلليجي، حتقيق إيهاب  «شرح مقرب التحرير للنشر والتحبري» -68
 هـ. 1430مصر، الطبعة األوىل، سنة  –فكري وخالد أبو اجلود، املكتبة اإلسالمية 

ان، مركز امللك فيصل ، حتقيق أمحد خمد بن أمحد بن عثمان الذهيبحمل طبقات القراء -69
 هـ. 1418الرياض، الطبعة األوىل، سنة  –للبحوث والدراسات اإلسالمية 

، حتقيق حممد بن حممد بن حممد بن اجلزريألبي اخلري  طيبة النشر يف القراءات العشر -70
 هـ 1414املدينة النبوية، الطبعة الثانية، سنة  –حممد متيم الزُّعيب، توزيع مكتبة دار اهلدى 

، ُعِنَي حممد بن حممد بن حممد بن اجلزريألبي اخلري  اية النهاية يف طبقات الُقرَّاءغ -71
 هـ. 1427بريوت، الطبعة األوىل، سنة  –بنشره ج برجسرتاسر، دار الكتب العلمية 

حتقيق ألبي احلسن َعَلم الدين علي بن حممد السخاوي،  «فتح الَوِصيد يف شرح القصيد» -72
 1432، الطبعة األوىل، سنة الرياض -مكتبة الرشد ، لطاهري )دكتوراه(موالي حممد اإلدريسي ا

 هـ. 1425حتقيق مجال الدين حممد شرف، دار الصحابة للرتاث بطنطا، الطبعة األوىل، سنة و .هـ

القاهرة،  –لعبد السالم حممد هارون، دار الطالئع  «قواعد اإلمالء وعالمات الرتقيم» -73
 م.2010إعادة طبع، سنة 

، ألبي عبد اهلل حممد بن أمحد املوصلي )املعروف بُشْعَلة( املعاني شرح حرز األمانيكنز  -74
 هـ. 1422بريوت، الطبعة األوىل، سنة  –حتقيق زكريا عمريات، دار الكتب العلمية 

ألبي الفضل مجال الدين حممد بن مكّرم بن منظور اإلفريقي املصري  لسان العرب -75
 هـ. 1300بوالق، الطبعة األوىل، سنة  –ريية ، املطبعة الكربى املاخلزرجي

، «ما زاده اإلمام الشاطيب يف حرز األماني على التيسري لإلمام الداني بني القراءة واملنع» -76
لسامي بن حممد ابن عبد الشكور، جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية، العدد الثامن، 

 هـ.1430ذو احلجة سنة 
، احلسن نور الدين علي بن أبي بكر اهليثميألبي  نَبع الفوائدَمْجَمع الزوائد وَم -77

  هـ. 1414القاهرة، سنة  –حتقيق حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي 
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دار إلبراهيم بن سعيد الدوسري،  خمتصر العبارات ملعجم مصطلحات القراءات -78
 هـ. 1429الرياض، الطبعة األوىل، سنة  -احلضارة 

حتقيق مجال  ،بن حممد الضَّبَّاع لعلّي ية شرح حترير مسائل الشاطبيةخمتصر بلوغ األمن -79
 هـ. 1425الدين حممد شرف، دار الصحابة للرتاث بطنطا، الطبعة األوىل، سنة 

ألبي األصبغ عبد العزيز بن علي بن       حممد  مرشد القارئ إىل حتقيق معامل املقارئ -80
 1415، سنة 48لة جممع اللغة العربية األردني، العدد بن الطّحان، حتقيق حامت صاحل الضامن، جم

 .هـ
عبد السالم حممد حتقيق محد بن فارس بن زكريا القزويين الرازي، أل «مقاييس اللغة» -81
 هـ.1399، سنة دار الفكر، هارون
حملمد أمحد مفلح القضاة وأمحد خالد شكري وحممد خالد  مقدمات يف علم القراءات -82

  هـ. 1422ان، الطبعة األوىل، سنة عم –منصور، دار عمار 
ألمحد بن حممد بن عبد الكريم األمشوني، مطبعة  «منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا» -83

 هـ.1393مصر، الطبعة الثالثة، سنة  -مصطفى البابي احلليب وأوالده 
ألبي اخلري حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري، اعتنى  منجد املقرئني ومرشد الطالبني -84

 .مكة املكرمة –به علي بن حممد العمران، دار عامل الفوائد 
، حتقيق علي حممد مد بن أمحد بن عثمان الذهيبحمل ميزان االعتدال يف نقد الرجال -85

 هـ. 1382الطبعة األوىل، سنة بريوت،  –البجاوي، دار املعرفة 

اجُلَرْيسّي، اعتنى به مد مّكي َنْصر حمل نهاية القول املفيد يف علم جتويد القرآن اجمليد -86
 . هـ 1424، الطبعة األوىل، سنة بريوت –دار الكتب العلمية عبد اهلل حممود حممد عمر، 

، مكتبة طيبة يِفَصْرامَلالسيد َعَجمي  عبد الفتاحل هداية القاري إىل جتويد كالم الباري -87
 املدينة النبوية، الطبعة الثانية. –
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